
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Ergonomi 

 Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon (kerja) dan nomos 

(norma/hukum) atau yang berarti ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum 

kerja. Dengan demikian ergonomi adalah ilmu, teknologi dan seni untuk 

menserasikan peralatan, mesin, sistem, organisasi dan lingkungan pada kemampuan, 

kebolehan dan batasan manusia sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan 

yang sehat, aman, nyaman dan efisien sehingga tercapai produktivitas yang setinggi 

– tingginya (Manuaba, 2000; Palilingan, 2013). 

 Peralatan dan lingkungan kerja yang tidak ergonomis akan berdampak 

negatif bagi pekerja, disamping tidak aman dan tidak nyaman akan memungkinkan 

terjadi kecelakaan, menimbulkan penyakit akibat kerja dan rendahnya produktivitas 

kerja. Dalam kaitannya dengan dampak negatif yang ditimbulkan, upaya yang harus 

dilakukan adalah dengan menyesuaikan pekerjaan terhadap manusia, dan bila 

karena alasan teknis atau ekonomis tidak mungkin dilakukan, maka baru diarahkan 

manusia menyesuaikan terhadap pekerjaannya, melalui proses seleksi, latihan dan 

adaptasi (Manuaba, 1992a ; Palilingan dkk, 2012a). 

Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner, dimana 

terintegrasi ilmu fisiologi, psikologi, anatomi, hygiene, teknologi, social budaya, 

ekonomi dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Di dalam praktek dan 

perkembangannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, 

khususnya mencegah munculnya cedera dan penyakit akibat kerja serta  



 

 

 

mempromosikan kepuasan kerja. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan 

social dan mengorganisir kerja sebaik-baiknya, demi meningkatkan efisiensi kerja 

(Manuaba, 1992a). Sedangkan Manuaba (1998), lebih terperinci mengatakan manfaat 

penerapan ergonomi antara lain adalah pekerjaan lebih cepat selesai; resiko pekerjaan 

lebih kecil; resiko penyakit akibat kerja kecil; kelelahan berkurang;rasa sakit berkurang. 

Beberapa perbaikan ergonomi yang telah dilakukan oleh para ahli di luar negeri, 

terbukti bahwa dengan penerapan ergonomi mampu memberikan keuntungan secara 

ekonomi, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Malah telah sampai 

pada simpulan good ergonomic is good economic (Hendrick, 2002). Maksudnya adalah, 

apabila ergonomi dapat diterapkan dengan baik dan benar akan dapat memberikan 

keuntungan ekonomi yang lebih baik. 

 Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah (Tarwaka, 2011) : 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan 

cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, 

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan 

meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif 

maupun setelah tidak produktif. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek 

teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang 

dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. 

Mengacu pada tujuan tersebut maka ergonomi dapat diaplikasikan di segala 

bidang pekerjaan seperti dunia kesehatan, pertanian, peternakan, tehnik, design, 

perdagangan, termasuk dunia pariwisata yang meliputi sarana pendukungnya, yaitu 



 

 

 

hotel, restoran, bar, spa dan sarana lainnya. Salah satu sarana pendukung yang 

berperan dalam memajukan pariwisata adalah tersedianya pelayanan makanan dan 

minuman yang biasa disebutkan dengan restoran atau sejenisnya.     

2.2 Restoran 

2.2.1 Pengertian Restoran  

Marsum (2005) mendefinisikan bahwa restoran adalah suatu tempat atau 

bangunan yang diorganisasikan secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan 

dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum. 

Sejalan dengan pendapat Marsum (2005), dan Sulastiyono (2001) 

menyatakan bahwa pengertian restoran adalah ruangan atau tempat dengan segala 

fasilitasnya yang menyediakan makan dan minum serta pelayanan yang disesuaikan 

dengan permintaan pelanggan.  

Sumber lain menyebutkan bahwa restoran adalah suatu usaha komersial 

yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman bagi umum dan dikelola 

secara profesional (Soekresno, 2000). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirangkum bahwa restoran adalah suatu 

tempat atau usaha komersil dengan segala fasilitasnya yang menyediakan jasa 

pelayanan makanan dan minuman serta dikelola secara profesional yang 

disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Fasilitas yang tersedia dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan guna mendukung kelancaran operasionalnya. 

Peralatan yang digunakan di restoran memiliki jenis yang bermacam-macam. 

Berikut akan dibahas tentang peralatan restoran. 

 

 



 

 

 

2.2.2 Peralatan Restoran  

 Tersedianya peralatan dan perlengkapan restoran dalam jumlah yang 

memadai akan sangat menunjang kelancaran operasional di sebuah restoran. 

Disamping jumlah dan mutu, penampilan peralatan yang digunakan harus baik 

karena peralatan tersebut akan dilihat dan digunakan oleh tamu. Citra restoran atau 

hotel dapat pula dibangun melalui baik buruknya kualitas peralatan yang 

digunakan. 

Menurut Wiwoho (2008), peralatan makan dapat dibagi menjadi beberapa 

kelompok istilah sesuai dengan jenisnya, yaitu : 

1. Peralatan Makan (Tablewares) 

Tablewares atau peralatan makan adalah peralatan yang biasa dipergunakan 

untuk makan di restoran dan biasanya ditata diatas meja seperti cutleries yang 

terbuat dari stainless steel dan yang dibuat dari perak disebut silverwares. 

Peralatan yang termasuk cutleries adalah knife (pisau), spoon (sendok), dan 

fork (garpu). 

2. Keramik (Chinawares) 

Chinawares adalah semua jenis peralatan yang terbuat dari bahan keramik. 

Jenis ini digunakan untuk penyajian makanan dan minuman. Peralatan yang 

termasuk chinawares dibedakan dalam beberapa kelompok, seperti  plate 

(piring), bowl (mangkuk), cup (cangkir), dan peralatan lain yang terbuat dari 

keramik. Contoh piring yang digunakan juga bermacam-macam, seperti B & B 

plate (piring untuk roti), dinner plate (piring untuk makanan utama), dan 

dessert plate (piring untuk makanan pembuka atau penutup). 

 

 



 

 

 

3. Gelas (Glasswares) 

Glasswares merupakan salah satu pelengkap untuk ditata di atas meja yang 

tidak kalah penting dibandingkan dengan peralatan lainnya dalam menunjang  

penampilan diatas meja dan suasana  penamilan di restoran. Kondisi gelas 

harus bersih, utuh dan berfungsi dengan baik. 

4. Lena (Linen) 

Linen yang digunakan di restoran dapat terbuat dari bahan kain berkualitas 

tinggi atau berkualitas rendah dengan bahan dasar katun atau sintesis. 

  Peralatan yang digunakan memiliki ukuran standar yang berbeda-beda 

seperti peralatan makan (chinaware), hal ini disesuaikan dengan fungsi dan porsi 

makanan yang akan disajikan. Data pengamatan menunjukkan bahwa peningkatan 

rata-rata ukuran piring yang digunakan pada makanan telah sejajar dengan kenaikan 

tingkat obesitas di Amerika Serikat ( Young & Nestle , 2003) . Diameter piring 

makan khas telah meningkat dari 25 cm ( 10 in) pada awal tahun 1980 sampai 30 

cm ( 12 in) pada awal tahun 2000 ( Klara , 2004 ) , setara dengan peningkatan luas 

permukaan 44 % . Sejumlah penelitian eksperimental telah menunjukkan bahwa 

peningkatan ukuran porsi makanan dikaitkan dengan peningkatan asupan energi 

(Ledikwe, dkk. 2005; Rolls, dkk. 2002) . Sehingga beberapa organisasi saat ini 

merekomendasikan penggunaan piring kecil sebagai strategi untuk mengurangi 

ukuran bagian yang dilayani , dengan tujuan mengurangi asupan energi ( National 

Institutes of Health , National Heart , Lung , and Blood Institute ,  US . Department 

of Health and Human Services  , 1999). Namun berbeda halnya dengan penelitian 

Rolls, dkk. (2007) yang mengatakan  bahwa ukuran piring tidak berpengaruh 

signifikan terhadap asupan energi pada makanan. Mengacu pada pernyataan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rolls%20BJ%5Bauth%5D


 

 

 

tersebut maka penggunaan dinner plate yang memiliki diameter 26,3 cm masih pada 

batas standar piring untuk menyajikan makanan utama dan tidak mempengaruhi 

standar porsi yang disajikan. Selain itu ukuran dinner plate lebih sesuai dengan 

antropometri subjek (orang Indonesia) sehingga dapat dipegang dengan lebih 

nyaman.    

2.3 Aplikasi Antropometri dalam Desain 

Aspek-aspek ergonomi dalam suatu proses rancang bangun fasilitas kerja 

adalah merupakan suatu faktor penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa 

produksi. Hal tersebut tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai ukuran  

antropometri tubuh manusia maupun penerapan data-data antropometri manusia. 

Istilah antropometri berasal dari kata anthro yang berarti manusia dan metri 

yang berarti ukuran. Antropometri adalah studi tentang dimensi tubuh manusia (Pulat, 

1992). Antropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari tentang 

pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-perbedaan ukuran pada tiap 

individu ataupun kelompok dan lain sebagainya. Setiap manusia berbeda dalam 

berbagai macam dimensi ukuran seperti kebutuhan, motivasi, intelegensia, imajinasi, 

usia, pendidikan, jenis kelamin, kekuatan, bentuk dan ukuran tubuh dan lain 

sebagainya. Antropometri digunakan sebagai bahan pertimbangan ergonomis dalam 

proses perancangan/ alat kerja (stasiun kerja) dalam sistem kerja yang akan 

memerlukan interaksi manusia. Dengan memiliki data antropometri yang tepat maka 

seorang perancang fasilitas stasiun kerja akan mampu menyesuaikan bentuk dan 

geometris ukuran dari desain fasilitas stasiun kerjanya dengan bentuk maupun ukuran 

segmen – segmen bagian tubuh yang nantinya akan mengoperasikan fasilitas stasiun 

kerja. Data antropometri dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, antara lain 

(Wignjosoebroto, 2003): a).Perancangan areal kerja, b). Perancangan peralatan kerja 



 

 

 

seperti mesin, perkakas dan sebagainya, c). Perancangan produk-produk konsumtif 

seperti pakaian, kursi/meja komputer, dan lain-lain. d). Perancangan lingkungan kerja 

fisik. Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran produk 

yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang akan 

menggunakannya. Dalam kaitan ini maka desain fasilitas stasiun kerja harus mampu 

mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan 

fasilitas stasiun kerja hasil desainnya tersebut. Data antropometri yang meyajikan data 

ukuran dari berbagai macam anggota tubuh manusia dalam persentil tertentu akan 

sangat besar manfaatnya pada saat suatu desain fasilitas stasiun kerja akan dibuat. 

2.3.1 Dimensi Antropometri 

Informasi tentang berbagai macam anggota tubuh yang perlu diukur dalam 

aplikasi antropometri untuk desain fasilitas stasiun kerja dapat dilihat pada Gambar 2.1 

di bawah ini (Wignjosoebroto, 2003): 

 

             

Gambar 2.1 Data Antropometri Yang Diperlukan Untuk Perancangan Produk 

Keterangan Gambar 2.1 di atas, yaitu: 

1 :  Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai hingga ujung kepala). 

2 :  Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 

3 :  Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4 :  Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus). 

5 : Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak (dalam 

gambar tidak ditunjukkan). 



 

 

 

6  :  Tinggi tubuh dalam posisi duduk (di ukur dari alas tempat duduk pantat    

       sampai dengan kepala). 

7  :  Tinggi mata dalam posisi duduk. 

8  :  Tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9  :  Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus) 

11 :  Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan. ujung lutut. 

12 : Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari 

lutut betis. 

13 : Tinggi lutut yang bisa di ukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk. 

14 : Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang di ukur dari lantai sampai dengan paha. 

15 : Lebar dari bahu (bisa di ukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk). 

16 : Lebar pinggul ataupun pantat. 

17 : Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan dalam  

       gambar). 

18 : Lebar perut. 

19 : Panjang siku yang di ukur dari siku sampai dengan ujung jari-jari dalam posisi 

       siku tegak lurus. 

20 : Lebar kepala. 

21 : Panjang tangan di ukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari. 

22 : Lebar telapak tangan. 

23 : Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan (tidak 

       ditunjukkan dalam gambar). 

24 : Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak. 

25 : Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak. 

26 : Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan di ukur dari bahu sampai 

dengan ujung jari tangan. 

 

 Dalam kaitannya dengan mendesain peralatan yang digerakan dengan tangan 

(hand’s tool) seperti peralatan makan (piring) tentunya harus disesuaikan dengan 

antropometri pemakainya, terutama antropometri telapak tangan.    

2.3.2 Antropometri Telapak Tangan 

Pengukuran dimensi struktur tangan yang biasa diambil dalam perancangan 

produk maupun fasilitas dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Wignjosoebroto, 2003): 

   

                      Gambar 2.2 Antropometri Telapak Tangan. 



 

 

 

Keterangan: 

1. Panjang tangan (A) 

2. Panjang telapak tangan (B) 

3. Lebar tangan sampai ibu jari (C) 

4. Lebar tangan sampai matakarpal (D) 

5. Ketebalan tangan sampai matakarpal (E) 

6. Lingkar tangan sampai telunjuk (F) 

7. Lingkar tangan sampai ibu jari (G) 

8. Diameter Genggaman (17) 

Secara statistik sudah diperlihatkan bahwa data hasil pengukuran tubuh manusia 

pada berbagai populasi akan terdistribusi dalam grafik sedemikian rupa sehingga data-

data yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul di bagian tengah grafik.  

Sedangkan data-data dengan nilai penyimpangan yang ekstrim akan terletak 

pada ujung-ujung grafik. Seperti pada Gambar 2.3 (Wignjosoebroto, 2003): 

 

Gambar 2.3 Kurva Distribusi Normal Dengan Data Antropometri 95-th persentil 

Kurva terdistribusi normal seperti gambar di atas menggambarkan batas 

kemaknaan pada tingkat kepercayaan 95% dengan nilai α = 1,645. Penetapan data  

antropometri memerlukan nilai rerata dan simpangan baku dari data pengamatan yang 

berdistribusi normal dan suatu nilai yang menyatakan persentase tertentu dari 

sekelompok data ≤ nilai tersebut ( nilai itulah yang disebut persentil )  

Persentil menunjukkan jumlah bagian per seratus orang dari suatu populasi 

yang memiliki ukuran tubuh tertentu. Tujuan penelitian, dimana sebuah populasi dibagi 

berdasarkan kategori-kategori dengan jumlah keseluruhan 100% dan diurutkan mulai 



 

 

 

dari populasi terkecil hingga terbesar berkaitan dengan beberapa pengukuran tubuh 

tertentu. Sebagai contoh bila dikatakan persentil ke-95 dari suatu pengukuran tinggi 

badan berarti bahwa hanya 5% data merupakan data tinggi badan yang bernilai lebih 

besar dari suatu populasi dan 95% populasi merupakan data tinggi badan yang bernilai 

sama atau lebih rendah pada populasi tersebut. 

Menurut Panero dan Zelnik (2003), persentil ke-50 memberi gambaran yang 

mendekati nilai rata-rata dari suatu kelompok tertentu. Suatu kesalahan yang serius 

pada penerapan suatu data adalah dengan mengasumsikan bahwa setiap ukuran pada 

persentil ke-50 mewakili pengukuran manusia rata-rata pada umumnya, sehingga sering 

digunakan sebagai pedoman perancangan. Kesalahpahaman yang terjadi dengan asumsi 

tersebut mengaburkan pengertian atas makna 50% dari kelompok. Sebenarnya tidak ada 

yang dapat disebut “manusia rata-rata”. Ada dua hal penting yang harus selalu diingat 

bila menggunakan persentil. Pertama, suatu persentil antropometri dari tiap individu 

hanya berlaku untuk satu data dimensi tubuh saja. Ke dua, tidak dapat dikatakan 

seseorang memiliki persentil yang sama, ke-95, atau ke-90 atau ke-5, untuk keseluruhan 

dimensi. Tidak ada orang dengan keseluruhan dimensi tubuhnya mempunyai nilai 

persentil yang sama, karena seseorang dengan persentil ke-50 untuk data tinggi 

badannya, memiliki persentil 40 untuk data tinggi lututnya, atau persentil ke-60 untuk 

data panjang lengannya. Begitu juga dalam penelitian ini untuk menjangkau semua 

pemakai peralatan, dalam hal ini peralatan piring, maka digunakan antropometri dengan 

persentil 5. Hal ini dilakukan agar dalam menggunakan peralatan dapat memberikan 

rasa aman dan nyaman sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Seperti 

pelayanan yang dilakukan di restoran yang mana cukup banyak menggunakan peralatan 

makan minum yang sesuai dengan jenis makanan atau menu yang ditawarkan serta 

harus sesuai dengan jenis pelayanan yang digunakan. 

 



 

 

 

2.4  Pelayanan di Restoran 

2.4.1  Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan merupakan tugas dari waiter/waitress yang tidak bisa 

ditinggalkan begitu saja, pelayanan bagi para tamu yang datang ke restoran harus 

diberikan secara profesional dan semaksimal mungkin. 

 Tjiptono (1996) mendefinisikan pelayanan adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat intengiable (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan akan sesuatu. 

 Menurut Strianese, A. dan Strianese (2003) mendefinisikan pelayanan di 

restoran dengan dua kata yaitu kompetensi dan keramahtamahan (friendliness). 

Kompetensi adalah pramusaji menyajikan makanan dan minuman dengan tata cara 

yang benar kepada tamu, sedangkan keramahtamahan lebih penting dari kompetensi 

dimana seorang pramusaji restoran harus dapat membuat tamu merasa menjadi tamu 

di rumah pribadi yang biasanya diterima dengan sangat baik. Dalam layanan 

makanan dan minuman pelayanan diidentikkan dengan perbedaan metode 

pelayanan makanan dan minuman seperti pelayanan cara Amerika, cara Perancis, 

cara Rusia dan cara lainnya.  

Kemudian menurut Eric (1978) pelayanan dinyatakan sebagai berikut: “The 

quality of service can determine the ultimate success or failure of a restaurant the 

guest impression of the food he is served influenced by his mood and by the service 

given. Although good service can not make poor food seen appetizing. It is too often 

true that an excellent meal is ruined by poor service”. 

Pengertian di atas dalam bahasa Indonesia adalah kualitas pelayanan dapat 

mempengaruhi keberhasilan operasional secara keseluruhan dari suatu restoran 



 

 

 

dalam menjual makanan dan minuman. Kesan tamu terhadap makanan yang 

disajikan oleh waiter/waitress tergantung pada situasi dan pelayanan yang 

diberikan. Walaupun rasa makanannya lezat tidak berpengaruh terhadap restoran itu 

jika pelayanannya kurang memuaskan tamu. 

2.4.2  Jenis-jenis Pelayanan 

Sihite (2000) mendefinisikan, bahwa pelayanan adalah usaha jasa yang 

dilakukan oleh penjual jasa kepada pembeli jasa baik secara langsung maupun tidak. 

Menurut Arief (2005)  types of service atau cara-cara pelayanan di restoran 

dapat dibedakan menjadi,  

1. Tabel Service, yaitu pelayanan restoran yang menggunakan meja makan. 

2. Counter Service, yaitu service yang menggunakan meja tinggi atau counter 

service. 

3. Tray service, yaitu pelayanan makanan dan minuman yang menggunakan 

nampan atau baki. 

4. Self Service, yaitu service yang tamunya mengambil makanan sendiri yang 

sudah disediakan di atas meja etalase atau food condiment. 

Macam-macam Tabel Service 

a. English Service 

Yaitu cara penyajian makanan dan minuman A la Inggris, pelayanan ini juga 

disebut “Familly Service”, dan sekarang sudah jarang kita jumpai karena  

jenis Service ini merupakan permulaan dari jenis restoran Service (yang 

tertua). Caranya: host/hostess yang bertanggung jawab (incharge) pada 

pelayanan, host atau waiter yang memotong daging, mengatur hidangan di 



 

 

 

piring, atau memporsikan hidangan, kemudian mengedarkan hidangan 

tersebut kesemua tamu atau tamunya mengambil sendiri. 

b. French Service 

Yaitu jenis pelayanan yang paling mahal, biasanya membutuhkan dua waiter 

atau sommelier. Waiter yang pertama disebut Chef de rang yang dibantu 

oleh Commis de rang (busboy). Pada French service ini dipergunakan kereta 

dorong (trolley) atau kereta masak (gueridon) untuk membantu service. Chef 

de rang selalu di station, mengambil pesanan tamu, menghidangkan 

makanan dan minuman. Kadang–kadang juga memasak di depan tamu 

(Flambee), membuat salad atau menawarkan dessert dari kreta dorong 

(Dessert chart). Sedangkan Commis de rang (bus boy) yang membawa 

pesanan makanan yang sudah disiapkan oleh Chef dari dapur. 

Hidangan/makanan diletakkan diatas platter yang telah dihias oleh Chef, 

diperlihatkan kepada tamu sebelum disajikan. Kemudian Platter yang berisi 

hidangan tersebut diletakan di atas kereta dorong, dan Chef de rang 

memindahkan hidangan ke piring tamu. Hidangan yang panas bisa 

dipanaskan didepan tamu dengan mengguanakan alat pemanas (Rechaud) 

dan hidangan yang setengah matang dimasak (flambee) didepan tamu. 

Beberapa variasi dari French Service ini misalnya : Salad chart, Pastry 

Wagon, Hors D’oeuvre trolley, Dessert chart dan lain-lain. Kereta untuk 

French service ini diperlukan keahlian dari Chef de rang, maka, biasanya 

Chef de rang ini mendapatkan pendidikan/pelatihan pada restoran-restoran 

resmi (formal dinning room) atau pernah menjadi Commis de rang atau 

mereka yang mendapatkan pendidikan khusus pada sekolah perhotelan. 

 



 

 

 

c. Russian Service 

Yaitu pelayanan yang hampir sama dengan French Service, oleh karena itu 

disebut juga modified French Service, dan orang-orang Amerika sering 

menyebutnya French Service saja. Russian Service dipergunakan pada 

restoran-restoran lux atau restoran yang mahal saja, cara penyajiannya: 

pertama-tama waiter/waitress menyajikan piring kosong di depan tamu dari 

sebelah kanan, dan selanjutnya menyajikan hidangan dari sebelah kiri. 

Waiter memindahkan hidangan yang telah diatur di-plater oleh Chef atau 

tamu mengambil sendiri hidangan yang disajikan oleh waiter. Russian 

Service ini banyak pula dipergunakan pada acara-acara jamuan makan resmi 

atau state function atau banquet reception. 

d.  American Service 

Yaitu cara pelayanan A la Amerika, disebut juga plate Service atau ready on 

Plate Service. Waiter/watress menyajikan hidangan yang telah siap di piring 

dan sudah dihias oleh Chef. (kadang-kadang waiter/waitress yang menghias 

hidangan tersebut). American Service ini mudah dan praktis, tidak 

mempergunakan banyak personil dan tidak memerlukan banyak tempat. A 

merican service ini dipergunakan di restoran-restoran kecil, besar, dan 

bahkan banyak dipergunakan di banquet dalam suatu hotel. 

2.4.2.1 Plate Service 

Plate Sevice (American service) atau yang dalam bahasa Indonesia artinya 

pelayanan dengan menggunakan piring, merupakan dasar dan bentuk pelayanan 

yang umum digunakan. Sehingga seorang pramusaji harus memiliki keahlian dalam 

membawa piring tanpa merusak susunan makanan yang ada di atasnya. Metode 



 

 

 

yang digunakan untuk membawa piring tergantung dari jumlah piring yang dibawa 

(Graham dan Karon, 2000).  

Dua metode professional yang paling banyak digunakan di indusri adalah 

tehnik menyajikan makanan dengan membawa dua dan tiga piring. Dimana dua atau 

tiga piring dibawa dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan dibiarkan kosong. 

Tangan kanan dapat digunakan untuk membawa piring yang lainnya apabila harus 

membawa tiga atau empat piring sekalian. 

Menurut Graham dan Karon (2000), tehnik membawa piring diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Membawa dua piring dengan cara : 

1) Pegang piring pertama dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk 

dan jari tengah tangan kiri. Jika panas gunakan lap untuk 

memegangnya. 

2) Kemudian letakkan piring ke dua di tepi piring pertama tepatnya di 

atas pergelangan tangan yang ditopang oleh jari manis dan jari 

kelingking. 

3) Bawa piring ke meja tamu dengan sikap tubuh tegak, sehingga piring 

tidak menyentuh bagian depan tubuh pramusaji. Apabila ruangnya 

sempit piring bisa diposisikan di depan tubuh. 

4) Letakkan piring  dengan tangan kanan di meja tepatnya depan tamu 

dari posisi sebelah kanan tamu dan perhatikan tangan kiri yang 

membawa piring supaya tidak mengenai kepala tamu.  

5) Posisi piring harus benar dimana makanan utama (berupa daging 

atau ikan) paling dekat tepat posisinya di depan tamu, sedangkan 

sayur dan karbohidrat disebelahnya atau paling jauh. 



 

 

 

6) Pindah ke tamu berikutnya searah jarum jam, dan meletakkan piring 

ke dua yang ditransfer dari tangan kiri ke tangan kanan dari sebelah 

kanan tamu, begitu seterusnya. 

b. Membawa  tiga piring dengan cara : 

Jika harus membawa empat piring, tiga piring harus dibawa dengan 

tangan kiri dan satu lagi dengan tangan kanan, dengan cara, sebagai 

berikut : 

1) Piring pertama dibawa sama seperti cara sebelumnya di atas. 

2) Piring ke dua diletakkan di bawah piring pertama bagian tepi 

tepatnya pada lipatan telapak tangan yang ditopang oleh jari tengah, 

jari manis dan jari kelingking. 

3) Piring ketiga diletakkan sejajar dengan piring pertama di atas lengan 

bawah dekat pergelangan tangan dan tepi piring ke dua. 

4) Piring keempat dibawa dengan tangan kanan. 

5) Selanjutnya prosedur meletakkan di atas meja tamu sama seperti 

membawa dua piring. 

Tehnik membawa empat piring dalam pelayanan ala Amerika (American service), 

yaitu pada tangan kiri dibawa tiga piring dapat dilihat pada Gambar 2.4. 



 

 

 

 

Gambar 2.4 Tehnik Membawa Tiga Piring Pada Tangan Kiri. 

Sumber : Graham dan Karon (2000) 

 

Tehnik membawa piring termasuk salah satu pekerjaan manual handling, 

untuk itu dalam aplikasinya harus selalu berpatokan pada biomekanik.   

 

 



 

 

 

2.5 Biomekanika Pada Pekerjaan Manual Handling 

Biomekanik dalam Tarwaka (2011) adalah studi tentang elemen tubuh 

manusia yang terstruktur tentang bagaimana fungsi-fungsi tubuh dan berapa banyak 

stress, akselerasi dan pengaruh yang terjadi. Secara sederhana dapat dijelaskan pada 

aplikasi prinsip mekanik untuk material biologis pada kehidupan manusia. Saat ini 

kebutuhan energy dari seseorang pekerja yang bekerja pada industry sering dapat 

dikurangi secara drastic melalui penerapan teknologi dan rekayasa teknik yang lebih 

baik. Untuk itu seorang ergonomist sebaiknya menerapkan prinsip biomekanik 

untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, khususnya yang 

berkaitan dengan manual handling dan untuk meningkatkan produktivitas itu 

sendiri. 

2.5.1 Jenis Pergerakan Anggota Tubuh 

Pergerakan tubuh selama terjadinya aktivitas tertentu di industri dapat 

dijelaskan di dalam istilah operasional sebagai berikut  

a. Pergerakan Positioning pada tangan atau kaki dari satu posisi tertentu ke 

tempat lainnya, seperti pada saat pekerja menjangkau tombol kendali 

mesin. 

b. Pergerakan Continuous, memerlukan pengaturan kontrol otot pada 

beberapa jenis otot saat bergerak, seperti saat memutar roda mobil atau 

mengarahkan batangan atau lembaran kayu melalui mesin gergaji. 

c. Pergerakan Manipulative, melibatkan aktivitas handling pada peralatan 

kerja,mekanisasi alat kontrol, secara tipikal dengan menggunakan jari 

atau tangan. 



 

 

 

d. Pergerakan Repetitive, adalah merupakan suatu pergerakan yang sama 

secara berulang-ulang, seperti pada pekerjaan memukul dengan palu, 

penggunaan obeng, memutar baut, dll. 

e. Pergerakan Sequential, adalah merupakan pergerakan independen yang 

terpisah di dalam suatu rangkaian proses kerja. 

f.  A Static Posture, terjadi pada saat mempertahankan segmen pada satu 

posisi tertentu untuk satu periode waktu tertentu. 

 Berdasarkan jenis-jenis pergerakan anggota tubuh, tehnik membawa piring 

dalam american service termasuk dalam pergerakan manipulative, karena dalam 

aktivitas handling peralatan secara tipikal menggunakan jari dan tangan. Posisi jari 

saat memegang piring seperti sistem pengungkit. 

2.5.2 Sistem Pengungkit 

Suatu pengungkit merupakan suatu mesin yang sederhana yang digunakan 

untuk melakukan pekerjaan. Pengungkit meliputi suatu objek yang panjang, seperti 

sebuah batang, dan sebuah objek penahan untuk tempat menopang batang tersebut. 

Penahan atau bagian yang tetap tersebut disebut sebagai “fulkrum” seperti yang 

telah juga disebutkan sebelumnya. Jarak dari beban/ objek sampai ke fulcrum 

disebut atau diketahui sebagai lengan beban (the load arm). Sedangkan jarak antara 

fulcrum dan tempat pengerahan tenaga merupakan tenaga lengan (effort arm). 

Sebuah pengungkit dapat digunakan untuk mengangkat atau menggerakkan objek 

lebih cepat atau dengan lebih sedikit tenaga, setelah itu dapat dilakukan dengan 

tanpa pengungkit yang bersangkutan. Teori pengungkit merupakan hukum 

persamaan sebagai berikut : 

 
Load  x  Load Arm  =  Effort  x  Effort Arm 

 



 

 

 

  Berikut gambar sistem pengungkit pada tehnik memegang piring dengan jari 

tangan kiri. 

                                  

  

 

 

    Gambar 2.5 Sistem Pengungkit pada Posisi Jari saat Memegang Chop Plate 

Keterangan : EA :  Effort Arm 

  E :  Effort 

  LA :  Load Arm 

  L :  Load 

Berdasarkan persamaan teori di atas dapat dilihat bahwa untuk menurunkan 

tenaga (effort) dengan kondisi tenaga lengan (effort arm) yang tidak berubah maka 

perlu menurunkan beban (load) dan lengan beban (load arm) atau menurunkan salah 

satunya. Hal inilah yang diterapkan pada masalah yang sedang diteliti, di mana dalam 

rangka menurunkan usaha (tenaga) yang diperlukan untuk memegang ketiga piring 

pada tangan kiri dapat dilakukan dengan cara menurunkan berat piring (beban) dan 

menurunkan lengan beban dalam hal ini dengan menurunkan dimensi piring atau 

diameter piring. Namun perlakuan yang diberikan harus dipertimbangkan dari segi 

efisiensinya baik itu dari segi nominal, waktu, dan tenaga. Jadi perlakuan yang mungkin 

dilakukan untuk menurunkan usaha (tenaga) adalah dengan menurunkan beban (berat 

piring) dan menurunkan lengan beban (ukuran piring) atau dengan kata lain mengganti 

piring dengan piring yang lebih kecil dimensinya dan tentunya dengan kualitas piring 

E 

EA 

LA 
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yang sama. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat menurunkan keluhan subjektif 

yang disebabkan karena ukuran peralatan yang kurang antropometris bagi pemakainya 

yang mana dapat menimbulkan sikap paksa dan menyebabkan tekanan pada otot-otot 

jari dan tangan. Seperti penelitian sejenis yang dilakukan oleh Dempsey (2003) dan 

Hutagalung (2008), yang mengatakan bahwa sikap kerja paksa bisa terjadi pada saat 

memegang, mengangkat, dan mengangkut,  dan dan berdiri terlalu lama atau karena 

ketidaksesuaian antara alat kerja dengan ukuran tubuh pekerja.  

2.6 Aktivitas Otot 

Manusia dapat bergerak karena adanya sistem otot dalam tubuh, bahkan 

hampir separuh dari berat tubuh adalah berat otot, sekitar 54% dari berat tubuh 

(Sastrowinoto, 1985). Otot tidak bekerja sendiri tetapi bekerja dalam kelompok 

untuk melaksanakan gerakan dari berbagai bagian kerangka. Setiap kelompok otot 

yang kerjanya berlawanan dengan yang lain dinamakan otot antagonis, dan otot 

yang kerjanya searah dinamakan otot sinergis (Pearce, 2002). Otot hanya 

mempunyai kemampuan aktivitas berkontraksi dan relaksasi, dari sinilah otot 

sebagai penggerak utama bergerak dengan arah berlawanan terhadap otot yang lain, 

yang dikenal dengan gerak antagonis yang berfungsi untuk mengendalikan dan 

mengembalikan posisi organ tubuh yang digerakkan. Dalam pergerakan yang 

lamban dan terkendali, baik otot penggerak maupun otot antagonis berada pada 

posisi tegang (tension) selama dalam pergerakannya. Sebaliknya dalam pergerakan 

yang cepat otot antagonis otomatis akan relaksasi (Nurmianto, 2003). 

2.7  Muskuloskeletal 

 Dalam sistem muskuloskeletal atau otot yang melekat pada tulang, terdiri 

atas otot serat lintang yang sifat gerakannya dapat diatur (volunter) sering disebut 



 

 

 

muskuloskeletal yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pergerakan yang 

meliputi gerakan bagian-bagian tubuh atau berjalan. Menghasilkan panas karena 

proses-proses kimia dalam otot yang dapat digunakan untuk mempertahankan suhu 

tubuh. Mempertahankan dan mengambil sikap jongkok, berdiri, duduk dan sikap-

sikap lainnya. 

Kelompok muskuloskeletal, berdasarkan lokasinya terdiri dari kelompok 

otot leher, punggung, dada, bahu, lengan atas, lengan bawah, dasar panggul, paha 

atas betis dan kaki. 

Kelompok otot leher terdiri dari 3 bagian yaitu : (1) otot platisma yang 

berfungsi untuk menekan mandibula, menarik bibir ke bawah, dan mengerutkan 

kulit bibir, (2) otot stermokleidomastoid untuk menarik kepala ke samping kiri, ke 

samping kanan dan memutar kepala. Jika ke dua otot tersebut bekerja bersama-sama 

menghasilkan fleksi kepala ke depan dan ke samping serta membantu pernapasan, 

dan (3) otot longisimus kapitis. Ketiga otot tersebut berada di leher bagian belakang, 

membentang dari kepala bagian belakang sampai ke spinalis torakoid. Fungsinya 

untuk menarik kepala ke belakang dan menggelengkan kepala (Syaifudin, 1997). 

Kelompok otot bahu terdiri dari 6 bagian yaitu : (1) otot deltoid yang 

berfungsi untuk mengangkat lengan sampai mendatar, (2) otot subskapularis untuk 

memutar tulang humerus ke dalam, (3) otot supraspinatus untuk mengangkat 

lengan, (4) otot infraspinatus untuk memutar lengan keluar, (5) otot teres mayor 

untuk memutar lengan ke dalam, dan (6) otot teres minor untuk memutar lengan ke 

luar (Syaifudin, 1997). 

Kelompok otot punggung dibagi menjadi 3 bagian yaitu : (1) otot yang ikut 

menggerakkan lengan atas terdiri dari trapezius (otot kerudung), latisimus dorsi 

(otot punggung lebar), romboit (otot belah ketupat), (2) otot yang menggerakkan 



 

 

 

tulang iga dan membantu pernapasan terdiri dari otot posterior interior dan 

posterior superior, dan (3) otot punggung sejati terdiri dari otot interspinalis 

transverse dan otot semispinalis yang berfungsi untuk sikap dan pergerakan tulang 

belakang, otot sakro spinalis yang berfungsi untuk menjaga kedudukan kolumna 

vertebra dan pergerakan ruas tulang belakang, dan otot quadrates lumborum yang 

berfungsi sebagai dinding belakang ronga perut (Syaifudin, 1997). 

Kelompok otot lengan atas dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) otot biseps 

yang berfungsi untuk membengkokkan lengan atas dan bawah serta memutar dan 

mengangkat lengan bawah, dan (2) otot triseps yang berfungsi untuk memutar dan 

meluruskan lengan atas atau lengan bawah. Otot triseps akan dominan menahan 

beban jika tangan menarik beban, dan otot biseps akan dominan menahan beban 

jika tangan mengangkat beban (Nurmianto, 2003). Origo dan inersio dapat berbalik 

fungsi, seperti bisep timbul dari scapula dan berjalan turun ke lengan dan 

berinsersio di radius. Scapula merupakan tempat yang lebih terpancang, sedangkan 

radius adalah tempat yang digerakkan oleh otot bisep. Tetapi bila ke dua tangan 

berpegangan pada sebuah batang horizontal dan badan diangkat ke atas setinggi 

lengan maka otot bisep akan membantu gerakan ini. Dalam hal ini radius menjadi 

tempat yang lebih kuat mengait atau asal gerak dan scapula tempat yang harus 

bergerak atau arah gerak (Pearce, 2002). 

2.7.1 Keluhan Muskuloskeletal 

Setiap manusia bekerja, terlepas dari jenis pekerjaan yang dilakukan maka 

otot – otot tubuh pasti akan berkonstraksi dan relaksasi secara bergantian. Hal itu 

terjadi sebagai akibat dari aktivitas anggota gerak dalam menjaga posisi tubuh agar 

stabil atau gerakan tertentu dalam pelaksanaan tugas. Semakin banyak gerakan yang 



 

 

 

berlawanan dengan kaidah faal yang dilakukan, semakin banyak energi yang 

digunakan. Semakin banyak sikap tubuh melawan sikap netral tubuh semakin 

banyak otot – otot bekerja (Grandjean dan Kroemer, 2000). Keluhan pada sistem 

muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian – bagian otot rangka yang dirasakan 

oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot 

menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat 

menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligament dan tendon. Keluhan 

hingga kerusakan inilah yang diistilahkan dengan keluhan muskuloskeletal 

disorders atau cedera pada sistem muskuloskeletal (Grandjean 2000) Secara garis 

besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat 

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan 

segera hilang apabila pemberian beban dihentikan. 

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. 

Walaupun pemberian beban kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada 

otot masih terus berlanjut. 

Keluhan muskuloskeletal pada umumnya terjadi karena konstraksi otot yang 

berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi 

pembebanan yang panjang. Sebaliknya keluhan otot kemungkinan tidak terjadi 

apabila konstraksi otot hanya berkisar antara 15 – 20 % dari kekuatan otot 

maksimum. Namun apabila konstraksi otot melebihi 20 % maka peredaran darah ke 

otot berkurang menurut tingkat konstraksi yang dipengaruhi oleh besarnya tenaga 

yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat 

terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang 

menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot (Grandjean, 2000).  



 

 

 

2.7.2 Faktor Penyebab Keluhan pada Sistem Muskuloskeletal 

Menurut Peter (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal antara lain sebagai berikut: 

1. Peregangan otot yang berlebihan; Peregangan otot yang berlebihan pada 

umumnya sering dikeluhkan oleh pekerja dimana aktivitas kerjannya 

menuntut pengerahan tenaga yang besar seperti aktivitas mengangkat, 

mendorong, menarik dan menahan beban yang berat. Peregangan otot yang 

berlebihan ini terjadi karena pengerahan tenaga yang diperlukan 

melampaui kekuatan optimum otot. Apabila hal serupa sering dilakukan, 

maka dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan dapat 

menyebabkan terjadinya cedera muskuloskeletal. 

2. Aktivitas yang berulang; Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang 

dilakukan secara terus – menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah 

kayu besar, menyapu jalan, angkat – angkut dan lain – lain. Keluhan otot 

terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus 

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi. 

3. Sikap kerja tidak alamiah ; Sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian – 

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya kepala 

menunduk atau terangkat, pergerakan tangan terangkat, punggung 

membungkuk dan lain – lain. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat 

grafitasi tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan sistem 

muskuloskeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena 

karakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan 

kemampuan dan keterbatasan pekerja. 



 

 

 

4. Faktor penyebab sekunder; Adanya penyebab sekunder seperti: tekanan 

(terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak), getaran 

(getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan konstraksi otot 

bertambah) dan mikrolimat (paparan suhu dingin yang berlebihan dapat 

menurunkan kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja sehingga gerakan 

pekerja menjadi lamban, sulit bergerak yang disertai dengan menurunnya 

kekuatan otot (Pulat,1992). 

5. Penyebab kombinasi ; Risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal akan 

semakin meningkat apabila dalam melakukan tugasnya, pekerja 

dihadapkan pada beberapa faktor resiko dalam waktu yang bersamaan, 

misalnya pekerja harus melakukan aktivitas angkat – angkut dibawah 

tekanan panas matahari seperti pada pekerja bangunan. 

Di samping kelima faktor penyebab terjadinya keluhan sistem 

muskuloskeletal, beberapa ahli menjelaskan bahwa faktor individu seperti umur, 

jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik dan ukuran tubuh juga menjadi 

penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal. (Nala 1994; Pujiani, 2011) 

menyatakan bahwa sikap kerja yang tidak alamiah menimbulkan konstraksi otot 

secara statis pada sejumlah besar sistem otot tubuh manusia dan konstraksi otot 

statis dapat mengakibatkan: (1) tenaga atau energi yang diperlukan lebih tinggi 

dalam usaha yang sama; (2) denyut nadi meningkat lebih tinggi; (3) cepat merasa 

lelah dan (4) setelah bekerja, otot memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama. 

Keluhan muskuloskeletal dapat terjadi pada hampir semua jenis pekerjaan 

baik dalam kategori ringan, sedang, berat maupun sangat berat.  Secara subjektif 

dapat diukur dengan kuesioner Nordic Body Map (NBM) yaitu memberikan 

pertanyaan tentang rasa nyeri /  sakit pada bagian-bagian tubuh. Berdasarkan 30 



 

 

 

item pertanyaan keluhan sistem otot dalam tubuh, dengan nilai jawaban atas 

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : tidak sakit = 1, agak sakit = 2, sakit = 3, 

sangat sakit = 4. Tabel di bawah ini merupakan pedoman sederhana yang dapat 

digunakan untuk menentukan klasifikasi tingkat risiko muskuloskeletal. 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Tingkat Risiko Muskuloskeletal Berdasarkan Total Skor Individu 

 

Skala Total Skor Tingkat  Tindakan Perbaikan 

Likert      Individu    Risiko   

1 28 - 49  Rendah Belum diperlukan adanya tindakan perbaikan 

2 50 – 70 Sedang Mungkin diperlukan tindakan dikemudian hari 

3 71 -91 Tinggi Diperlukan tindakan segera 

4 92 – 112 Sangat Diperlukan tindakan menyeluruh sesegera 

  Tinggi mungkin 

Sumber : Tarwaka (2011)  

2.8 Kelelahan 

Kelelahan adalah keadaan yang ditandai dengan hilangnya secara temporer 

kapasitas psiko-fisiologis (reseptor sensoris, motoris dan organ) yang disebabkan 

oleh perangsangan yang secara terus menerus. Kelelahan dapat terjadi oleh karena 

organ tubuh menerima beban kerja eksternal secara terus menerus tanpa kesempatan 

beristirahat atau mendapat beban kerja yang berat melebihi kapasitas (Adiputra, 

1998). 

Kelelahan akan cepat muncul karena pekerjaan yang bersifat monotoni, 

kerja fisik yang berat dan berlangsung lama, mikroklimat yang buruk, masalah 

mental dan psikologis, adanya penyakit, rasa sakit sewaktu bekerja dan kurang 

energy (Manuaba, 1992c). 

Secara fisiologis kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan 

otot (perifer) dan kelelahan umum (sentral). Kelelahan otot adalah suatu keadaan 



 

 

 

dimana otot menderita kelelahan akibat ketegangan berlebihan yang ditandai 

dengan menurunnya tenaga maupun makin lamanya waktu tenggang yang 

dibutuhkan untuk gerakan otot atau otot mengalami perpanjangan waktu reaksi. 

Penyebab terjadinya kelelahan otot adalah karena sikap kerja yang statis, hal ini 

terjadi karena pada saat sikap statis maka akan terjadi kontraksi otot yang kuat dan 

lama tanpa kesempatan pemulihan yang cukup, sehingga terjadi hambatan aliran 

darah menuju ke otot, akibatnya suplai oksigen dan glukosa juga menurun dan 

produk sisa metabolism akan menumpuk sehingga menimbulkan rasa lelah dan rasa 

sakit atau nyeri yang hebat pada otot-otot tubuh (Guyton dan Hall, 1997; Grandjean, 

2000). 

Sedangkan kelelahan umum adalah suatu keadaan yang ditandai oleh rasa 

berkurangnya kesiapan dan kelambanan atau penurunan dalam berbagai aktifitas. 

Pada saat kondisi tubuh terasa capai maka perasaan subjektif mengenai kelelahan 

akan menjadi dominan, sehingga menjadi berkurang dan timbul perasaan seperti 

dipaksa untuk berhenti bekerja, menurun pula kemauan untuk bekerja baik fisik 

maupun kerja mental (Grandjean, 2000). 

Berbagai jenis kelelahan dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu 

1. Kelelahan mata yang disebabkan oleh aktifitas pekerja dengan menggunakan 

system visual. 

2. Kelelahan tubuh secara umum yang disebabkan oleh beban kerja fisik. 

3. Kelelahan mental yang disebabkan oleh aktivitas intelektual atau aktivitas 

mental. 

4. Kelelahan syaraf yang disebabkan oleh peregangan berlebih pada satu 

bagian sistem psikomotor terjadi pada pekerjaan yang menuntut keahlian 

dan gerakan berulang. 



 

 

 

5. Kelelahan kronik sebagai akumulasi dari kelelahan dalam jangka waktu 

yang lama. 

6. Kelelahan circardian sebagai akibat dari kerja pada malam hari dan 

berkurangnya waktu tidur (Grandjean, 2000; Hendra dan Rahardjo, 2009) 

Menurut Gandjean (2000) kelelahan dapat diukur dengan beberapa metode, 

yaitu ; a) Pengukuran kualitas dan kuantitas kerja; b) Pengukuran keluhan subjektif; 

c) Electroensefalograph (EEG); d) Pengukuran frekuensi kedipan pada mata; e) 

Psikomotor test; f) Tes mental.  

Salah satu cara untuk mengukur kelelahan adalah dengan menggunakan 

kuesioner 30 item self rating test yang dikeluarkan oleh Japan Association 

Industrial Health (JAIH) yang berisikan daftar gejala-gejala yang berhubungan 

dengan kelelahan yang ditanyakan kepada subjek dan diisi secara subjektif sesuai 

dengan apa yang dirasakannya. Tes biasanya dilakukan sebelum dan sesudah 

bekerja. Jawabannya dalam empat pilihan jawaban yang dimodifikasi dengan skala 

likert. Substansi dimensionalnya adalah sebagai berikut (Suyasning, 1994; Adiputra, 

1998) : 

a. Adanya kelelahan aktivitas (Item 1 – 10) 

b. Adanya kelelahan motivasi (Item 11 – 20) 

c. Adanya kelelahan fisik akibat keadaan umum (Item 21 – 30)     

2.8.1 Langkah – langkah Mengatasi Kelelahan 

Kelelahan disebabkan oleh banyak faktor yang sangat kompleks dan saling 

mengkait antara faktor satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana 

menanggani setiap kelelahan yang muncul agar tidak menjadi kronis. Agar dapat 

menangani kelelahan dengan tepat, maka harus mengetahui apa yang menjadi 



 

 

 

penyebab terjadinya kelelahan. Berikut ini adalah uraian secara skematis antara 

faktor penyebab terjadinya kelelahan, resiko dan cara menangani kelelahan seperti 

pada Gambar 2.6 (Tarwaka, 2011). 

 

Gambar 2.6 Penyebab Kelelahan, Risiko, Cara Mengatasi dan Manajemen Resiko 

   

Kelelahan biasanya terjadi pada akhir jam kerja yang disebabkan oleh 

karena berbagai faktor seperti pekerjaan yang monoton, kerja otot statis, alat dan 

sarana kerja yang tidak sesuai dengan antropometri pemakainya, stasiun kerja yang 

tidak ergonomis, sikap paksa dan pengaturan waktu kerja – istirahat yang tidak 

tepat. Hal ini nantinya dapat berdampak terhadap kinerja pekerja. 

2.9 Kinerja 

2.9.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja ada penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas 

dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun 



 

 

 

kelompok kerja personel (Ilyas, 2001). As’ad (2000) mengungkapkan bahwa 

penampilan kerja (job performance) adalah hasil kerja yang menyangkut apa yang 

dihasilkan seseorang dari perilaku kerjanya. Tingkat sejauh mana seseorang berhasil 

menyelesaikan tugasnya disebut tingkat prestasi (level of performance). Kinerja 

(performance) dapat juga diartikan sebagai suatu catatan keluaran hasil dari suatu 

fungsi jabatan atau seluruh aktivitas kerjanya dalam periode waktu tertentu (Singer, 

1990). 

Kinerja adalah hasil yang dicapai melalui serangkaian kegiatan dan tata cara 

tertentu dengan mengggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran 

perusahaan yang ditetapkan (Mangkunegara, 2000). Kinerja juga dikenal dengan 

istilah karya, dimana pengertiannya yang dikemukakan Cantika (2005) : “Hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik maupun material dan non fisik atau 

non material”.Kinerja sumber daya manusia merupakan istilah yang berasal dari 

kata Job Performance atau Aktual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seluruhnya). Definisi kinerja seseorang adalah hasil 

kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja 

(output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

 Jadi kinerja pelayanan adalah hasil kerja pramusaji dalam memberikan 

pelayanan baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai per satuan periode waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggug jawab yang diberikan 

kepadanya. Pelayanan di restoran mencakup kompetensi dan keramahtamahan 



 

 

 

(friendliness). Kompetensi adalah pramusaji menyajikan makanan dan minuman 

dengan tata cara yang benar kepada tamu (Strianese dan Strianese, 2003), Dengan 

kata lain kompetensi juga bisa disebut kualitas penyajian. Dengan demikian kualitas 

penyajian dan kecepatan penyajian dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja 

pelayanan di restoran. Kecepatan penyajian dapat diukur dengan menghitung 

jumlah waktu penyajian yang dibutuhkan dalam setiap penyajian makanan ke 

masing-masing tamu, sedangkan kualitas penyajian diukur dengan menggunakan 

ceklis. Ceklis merupakan suatu daftar yang mengandung atau mencakup faktor-

faktor yang ingin diselidiki (Walgito, 1995). Ceklis merupakan daftar yang berisi 

unsure-unsur yang mungkin terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan 

individu yang diamati (Depdikbud, 2005). Dari pengertian ini tersebut dapat 

dinyatakan bahwa ceklis merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang 

berbentuk daftar yang berisi pernyataan dan pertanyaan yang ingin diselidiki dengan 

member tanda cek oleh individu/ kelompok.  

Dalam penelitian ini ceklis yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas 

penyajian mengandung atau mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi suatu 

penyajian dikatakan berkualitas dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Faktor-

faktor tersebut meliputi tehnik membawa piring makanan sebanyak empat buah 

dengan benar, kondisi penampilan makanan yang diharapkan, sikap (etika) saat 

menyajikan makanan, dan sikap tubuh saat membawa empat piring yang berisi 

makanan ke meja tamu. Ceklis Kualitas Penyajian (lampiran 5) digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan subjek dalam menyajikan makanan 

menggunakan empat piring dengan benar dan sekaligus menunjukkan kualitas 

penyajian. Kriteria penilaian adalah jika jumlah skor antara 1 – 3 dinyatakan rendah, 

jumlah skor antara 4 – 7 dinyatakan sedang dan jika jumlah skor antara 8 – 10 



 

 

 

dinyataka tinggi. Makin tinggi skor penilaian maka kemampuan dan kualitas 

penyajian dianggap makin meningkat.  

2.9.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah 

(Mangkunegara, 2000) :  

a. Pengetahuan (knowledge). Pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki 

karyawan yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya pikir serta 

penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Pengetahuan seseortang 

dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, media dan informasi yang 

diterima. 

b. Ketrampilan (skill). Kemampuan dan penguasaan teknis operasional di 

bidang tertentu yang dimiliki karyawan. Seperti ketrampilan konseptual  

(Conseptual skill), ketrampilan manusia (Human skill), dan ketrampilan 

Teknik (Technical skill). 

c. Kemampuan (Ability). Kemampuan yang terbentuk dari sejumlah 

kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, 

kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. 

d. Faktor motivasi (Motivation). Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) 

pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan perusahaannya. 

Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja yang tinggi, sebaiknya jika mereka bersifat negative terhadap 

situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi  

kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, 



 

 

 

iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan kerja dan kondisi 

kerja. 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja juga terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal (Mangkunegara, 2000). Faktor internal 

(disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Misalnya, kinerja karyawan baik disebabkan karena memiliki kemampuan tinggi 

dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan jika karyawan mempunyai kinerja 

yang buruk disebabkan karena orang tersebut memiliki kemampuan rendah dan 

orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

Faktor ekternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


