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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kerajinan ukir kayu yang dulu banyak diproduksi oleh industri rumah 

tangga atau perorangan saat ini mulai jarang ditemui, kerajinan ukir kayu ini 

tersaingi oleh produk – produk kerajinan ukir kayu dari industri besar dengan 

kapasitas produksi yang lebih besar dan peralatan yang digunakan lebih modern. 

Dalam kerajinan ukir banyak sekali motif – motif atau ciri khas kedaerahan asal 

ukiran tersebut, pembuatan sebuah karya seni ukir membutuhkan sebuah 

keterampilan yang khusus, kesabaran, ketelitian, dan konsentrasi yang penuh 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan ukiran. Oleh sebab itu dalam satu 

buah karya akan terselesaikan dalam kurun waktu beberapa hari. Mengapa 

demikian, hal itu disebabkan saat ini para pengrajin ukiran kayu menggunakan 

peralatan yang masih sederhana atau secara manual, seperti yang terlihat pada 

gambar di bawah ini yaitu posisi kerja ukir manual dan alat – alat pahat. 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktifitas mengukir dan jenis – jenis alat pahat 
 (sumber : www.google.com) 
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Melihat dari cara posisi kerja ukir diatas tentunya kemampuan untuk 

meningkatkan produktifitas kerja manusia dipengaruhi pula oleh sikap, gerakan, 

aktivitas, struktur fisik tubuh manusia, sikap yang tidak tepat akan menyebabkan 

gangguan, strees, rasa malas bekerja, ketidaknyamanan, dan kelelahan sebagai 

penyebab rasa sakit dan kelainan pada struktur tubuh manusia (Ginting,2013). 

Dalam perkembangan teknologi saat ini pembuatan kerajinan ukir kayu 

dengan menggunakan mesin ukir CNC (Computer Numeric Control ), mulai 

menggeser peran pengrajin ukir tradisional yang saat ini mulai gulung tikar, 

dikarenakan hasil dari mesin ukir CNC jauh lebih baik dan lebih detail dalam 

mengukir,  karena yang bekerja adalah mesin jadi seorang operator hanya 

memasukkan kode – kode tertentu ke dalam komputer mesin, dalam 

pengoperasiannya seorang operator mesin ukir CNC harus memiliki keahlian 

yang khusus. Tak heran jika satu unit mesin CNC bisa di banderol dengan harga 

puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Oleh sebab itu hanya orang yang 

bermodal besar saja yang bisa membelinya. 

 

Gambar 2. Mesin ukir berbasis CNC 
(sumber : www.labinovasi.com) 

 

http://www.labinovasi.com/
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Dalam hal ini penulis mencoba dan mengkaji untuk merancang dan 

memodifikasi mesin ukir dengan pendekatan Ergonomik,  yang mudah 

dioperasikan tanpa harus memiliki keahlian khusus, yang mana mesin tersebut 

tidak harus menggunakan mata pahat yang banyak, serta dalam pembuatan alat 

tersebut tidak menghabiskan biaya yang mahal dan sangat terjangkau, bagi para 

pengrajin ukir, produktifitas yang tinggi dan menghasilkan ukiran yang baik akan 

menunjang omset penjualan yang tinggi serta meningkatkan perekonomian 

mereka. 

Berikut adalah ilustrasi alat ukir tiga dimensi yang akan penulis buat 

sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 

 

Gambar 3. Gambar rancangan alat ukir tiga dimensi 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapat rumusan masalah dari 

proses pembuatan karya seni ukir kayu sebagai berikut : 
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1.  Mulai melemahnya sektor industri ukir rumahan dikarenakan ketatnya 

persaingan pangsa pasar yang dominan terisi dari industri besar yang rata – 

rata menggunakan mesin ukir dengan teknologi modern. 

2.  Pemakaian peralatan manual yang masih digunakan, serta posisi kerja ukir 

oleh para pengrajin rumahan kurang menunjangnya produktivitas. 

3.  Perlunya perancangan mesin ukir yang ergonomik dengan memodifikasi 

mesin harga mahal menjadi mesin ukir dengan harga murah yang akan 

membantu meningkatkan produktivitas, dengan kualitas yang hampir sama. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan – batasan  masalah dalam penelitian  perancangan alat 

ini adalah : 

1. produk yang akan menjadi bahasan dalam penelitian perancangan produk ini 

adalah mesin ukir kayu.  

2. penelitian ini dibatasi sampai pada perancangan pengembangan produk dan 

prototype. Hal ini tidak dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pada 

responden. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan alat ukir kayu 3 

dimensi yang ergonomik untuk mengurangi beban kerja. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengurangi kelelahan pekerja pengrajin ukir kayu 
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2. Meningkatkan produktivitas dan kuwalitas produk ukir kayu 

3. Meningkatkan kenyamanan dan mengurangi resiko cidera pada anggota 

tubuh pekerja. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai penyusunan laporan tugas 

akhir adalah terdiri dari 6 bab seperti yang diuraikan dibawah sebagai berikut : 

1.6.1 Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika untuk penulisan. 

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka akan memaparkan teori – teori terkait yang 

digunakan dalam penelitian dan perancangan. 

1.6.3 Bab III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan 

untuk melakukan penelitian dan perancangan, untuk permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam bab ini langkah – langkah pengolahan data di rangkum 

melalui diagram metodologi penelitian. 

1.6.4 Bab IV Pengolahan Data dan Analisa Data 

Bab ini berisikan uraian mengenai data – data penelitian yang digunakan 

dalam proses pengolahan data sesuai dengan langkah – langkah pemecahan 

masalah yang dikembangkan pada bab sebelumnya dilanjutkan dengan analisis 

hasil pengolahan data. 
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1.6.5 Bab V Analisa dan Intepretasi Hasil 

Bab ini berisi tentang analisis dan intepretasi hasil terhadap pengumpulan 

dan pengolahan data yang dilakukan. 

1.6.6 Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis pemecah masalah 

maupun hasil pengumpulan data serta saran – saran perbaikan atas 

permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Seni Ukir 

2.1.1. Definisi 

 
Ukir kayu menurut Muhajirin (2010),  merupakan gambar hiasan dengan 

bagian-bagian cekung (kruwikan) dan bagian-bagian cembung (buledan) yang 

menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal 

sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, 

atau bahan-bahan lain.  

Bangsa Indonesia mulai mengenal ukir sejak zaman batu muda 

(Neolitik), yakni sekitar tahun 1500 SM. Pada zaman itu nenek moyang bangsa 

Indonesia telahmembuat ukiran pada kapak batu, tempaan tanah liat atau bahan 

lain yang ditemuinya. Motif dan pengerjaan ukiran pada zaman itu masih sangat 

sederhana. Umumnya bermotif geometris yang berupa garis, titik, dan 

lengkungan, dengan bahan tanah liat, batu, kayu, bambu, kulit, dan tanduk 

hewan Pada zaman yang lebih dikenal sebagai zaman perunggu, yaitu berkisar 

tahun 500 hingga 300 SM. (muhajirin, 2010). 

Bahan untuk membuat ukiran telah mengalami perkembangan yaitu 

menggunakan bahan perunggu, emas, perak dan lain sebagainya. Dalam 

pembuatan ukirannya adalah menggunakan teknologi cor. Motif-motif yang di 
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gunakanpada masa zaman perunggu adalah motif meander, tumpal, topeng, 

serta binatang maupun manusia. (muhajirin, 2010). 

 Motif meander ditemukan pada nekara perunggu dari Gunung merapi dekat 

Bima. 

 Motif tumpal ditemukan pada sebuah buyung perunggu dari kerinci 

Sumatera Barat, dan pada pinggiran sebuah nekara (moko dari Alor, NTT. 

Motif pilin berganda ditemukan pada nekara perunggu dari Jawa Barat dan 

pada bejana perunggu darikerinci, Sumatera. 

 Motif topeng ditemukan pada leher kendi dari Sumba. Nusa Tenggara, dan 

pada kapak perunggu dari danau Sentani, Irian Jaya. Motif ini 

menggambarkan muka dan mata orang yang memberi kekuatan magis yang 

dapat menangkis kejahatan. 

 Motif binatang dan manusia ditemukan pada nekara dari Sangean.  

Setelah agama Hindu, Budha, Islam masuk ke Indonesia, seni ukir 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, dalam bentuk desain produksi, 

dan motif. Ukiran banyak ditemukan pada badan-badan candi dan prasasti-

prasasti yang di buat orang pada masa itu untuk memperingati para raja-raja. 

Bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata, seperti keris dan tombak, 

batu nisan, masjid, keraton, alat-alat musik, termasuk gamelan dan wayang. 

Motif ukiran, selain menggambarkan bentuk, kadangkadang berisi tentang kisah 

para dewa, mitos kepahlawanan, dll. Bukti-bukti sejarah peninggalan ukiran pada 
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periode tersebut dapat dilihat pada relief candi Penataran di Blitar, candi 

Prambanan dan Mendut di Jawa Tengah.  

Saat sekarang ukir kayu dan logam mengalami perkembangan pesat. 

Dan fungsinya pun sudah bergeser dari hal-hal yang berbau magis berubah 

menjadi hanya sebagai alat penghias saja. pada ukiran kayu meliputi motif 

Pejajaran, Majapahit, Mataram, Pekalongan, Bali, Jepara, Madura, Cirebon, 

Surakarta, Yogyakarta, dan berbagai macam motif yang berasal dari luar Jawa.  

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan Kerajinan Ukir adalah 

barang-barang ukiran atau hiasan yang dihasilkan oleh seseorang yang dalam 

perwujudannya memerlukan ketekunan, keterampilan, dan perasaan seni 

dengan cara di toreh / dipahat di atas kayu, batu, logam, gading, dsb. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kerajinan ukir kayu adalah jenis kerajinan yang 

menggunakan teknik ukir pada bahan kayu. Sedangkan teknik ukir adalah teknik 

pembuatan hiasan yang menggunakan alat berupa tatah / pahat ukir.       

Peralatan untuk mengukir kayu dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu 

Alat pokok dan alat pembantu. Alat Pokok terdiri dari satu set pahat ukir ( 

sepuluh buah pahat penyilat / mata pahat lurus, 20 buah pahat penguku / mata 

pahat melengkung  seperti kuku ditambah 3 buah pahat pengot dan 3 buah 

pahat kol), palu kayu ganden, meja, dingklik. Berikut adalah gambar satu set 

pahat ukir. 
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Gambar 4. Satu set mata pahat ukir kayu  
(sumber : www.google.com) 

 

Teknologi kerja ukir kayu memerlukan perlengkapan yaitu meja kerja  

sebagai tempat landasan untuk mengukir dan kursi sebagai tempat duduk untuk 

kerja supaya mendapatkan kenyamanan dalam kerja ukir, penerangan ruangan, 

sistem sirkulasi udara (ventilasi ruangan). Ruangan harus memadai, sehinga 

dengan kelengkapan tersebut diatas akan didapatkan situasi kerja yang nyaman.  

2.1.2. Aktivitas Perancangan 

Menurut Ginting (2010), Dari zaman dahulu, manusia sudah merancang 

benda. Salah satu dari karakteristik manusia yang paling dasar adalah bahwa 

mereka membuat beragam alat – alat untuk disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka. Seiring dengan berubahnya kebutuhan tersebut, manusia bercermin 

dari produk yang ada dan membuat perbaikan sehingga terbentuklah jenis 

produk yang baru. (Ginting, 2013), mengatakan pada masyarakat tradisional, 

aktivitas merancang tidak dipisahkan dari pembuatan, artinya bahwa tidak ada 

kegiatan menggambar ataupun memodelkan terlebih dahulu sebelum kegiatan 

pembuatan produk. Sebagai contoh, seorang pembuat barang barang tembikar 

http://www.google.com/
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akan membuat sebuah pot dengan bekerja langsung dan tanpa terlebih dahulu 

membuat sketsa atau gambar dari pot tersebut. 

Pada masyarakat modern, aktivitas perancangan dan pembuatan 

biasanya dipisahkan. Proses pembuatan sesuatu tidak dapat dimulai dengan 

biasanya sebelum proses perancangannya selesai. Dalam beberapa kasus, 

misalnya industri manufacture, lama perancangannya bisa memakan waktu 

beberapa bulan, sedangkan waktu rata – rata pembuatan setiap unit produknya 

mungkin hanya dalam satuan jam atau menit . jadi, tidaklah menjadi masalah 

bagaimana perancang bekerja, asalkan menghasilkan deskripsi akhir dari produk 

yang diminta. Fokus dari semua aktivitas perancangan adalah deskripsi proses 

perancangan (Ginting,2013). Pada masyarakat modern, aktivitas perancangan 

dilakukan oleh orang yang sama dengan pembuat produk sehingga dalam hal ini 

tidak diperlukan model/gambar. Pada masyarakat modern, aktifitas perancangan 

tidak sama dengan aktivitas pembuatan sehingga komunikasi sangat berperan 

penting. Menurut ginting (2013), Esensi aktifitas perancangan adalah deskripsi 

akhir produk yang dimengerti oleh pihak lain yang membuat yang diwujudkan 

dalam gambar teknik, yang selanjutkan akan di transformasikan kedalam bentuk 

benda yang akan di rancang sesuai dengan gambar. 
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Tabel 1. Perkembangan media komunikasi rancangan 

Keterangan Ciri Media Komunikasi 

Masyarakat 
Tradisional 

Perancangan atau 
pembuat adalah orang 

yang sama 

Pikiran sendiri 

Masyarakat 
Industri 

Perancangan atau 
pembuat adalah orang 

yang berbeda 

Gambar Teknik 

Industri 
Terotomatisasi 

Pembuat produk adalah 
mesin 

Program – program dalam kartu 
– kartu magnetik 

 
2.2 Kelelahan / Fatique 

Fatigue adalah kelelahan yang terjadi pada syaraf dan otot-otot manusia 

sehingga tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Makin berat beban yang 

dikerjakan dan semakin tidak teraturnya pergerakan, maka timbulnya fatigue 

akan semakin cepat. Jika seseorang bekerja pada tingkat energi diatas 5,2 kcal 

per menit , maka pada saat itu timbul rasa lelah. Menurut fransisca m.p (2013), 

kita masih mempunyai cadangan sebesar 25 kcal sebelum munculnya asam laktat 

sebagai tanda saat dimulainya waktu istirahat. Cadangan energi akan hilang jika 

kita bekerja lebih dari 5,0 kcal per menit. Selama periode istirahat, cadangan 

energi tersebut dibentuk kembali. Timbulnya Fatigue ini perlu dipelajari untuk 

menentukan kekuatan otot manusia, sehingga kerja yang akan dilakukan atau 

dibebankan dapat disesuaikan dengan kemampuan otot tersebut.  

 Calvin k, m. (2013) menggolongkan kelelahan ke dalam 3 golongan 

tergantung dari mana hal ini dilihat yaitu:  

1) Merasa lelah  

2) Kelelahan karena perubahan fisiologi dalam tubuh  
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3) Menurunkan kemampuan kerja. 

 Ketiga tersebut pada dasarnya berkesimpulan sama yaitu bahwa 

kelelahan terjadi jika kemampuan otot telah berkurang dan lebih lanjut lagi 

mengalami puncaknya bila otot tersebut sudah tidak mampu lagi bergerak 

(kelelahan sempurna). Jenis kelelahan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

kelelahan fisik dan kelelahan mental. 

 2.2.1 Kelelahan Fisik 

Menurut wignjosoebroto (2008) kelelahan fisik adalah kerja yang 

memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya (power). Kerja 

fisik disebut juga ‘manual operation’ dimana performans kerja sepenuhnya akan 

tergantung pada manusia yang berfungsi sebagai sumber tenaga (power) 

ataupun pengendali kerja. Kerja fisik juga dapat dikonotasikan dengan kerja 

berat atau kerja kasar karena kegiatan tersebut memerlukan usaha fisik manusia 

yang kuat selama periode kerja berlangsung.Dalam kerja fisik konsumsi energi 

merupakan factor utama yang dijadikan tolak ukur penentu berat / ringannya 

suatu pekerjaan. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan manusia dapat 

digolongkan menjadi kerja fisik dan kerja mental. Pemisahan ini tidak dapat 

dilakukan secara sempurna, karena terdapatnya hubungan yang erat antar satu 

dengan lainnya. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat 

tubuh, yang dapat dideteksi melalui :  

  Konsumsi oksigen  

  Denyut jantung  
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  Peredaran udara dalam paru-paru  

  Temperatur tubuh  

  Konsentrasi asam laktat dalam darah  

  Komposisi kimia dalam darah dan air seni  

  Tingkat penguapan  

Faktor lainnya Kerja fisik akan mengeluarkan energi yang berhubungan 

erat dengan konsumsi energi. Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya 

ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan pengukuran :  

  Kecepatan denyut jantung  

 Konsumsi Oksigen   

2.2.2  Kelelahan Mental 

Menurut wignjosoebroto (2008), Kelelahan mental merupakan kerja 

yang melibatkan proses berpikir dari otak kita. Pekerjaan ini akan mengakibatkan 

kelelahan mental bila kerja tersebut dalam kondisi yang lama, bukan diakibatkan 

oleh aktivitas fisik secara langsung melainkan akibat kerja otak kita. Kecepatan 

denyut jantung memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas lainnya. 

2.2.3  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan :  

Wignjosoebroto (2008), berpendapat Pada hakekatnya kekuatan dan 

daya tahan tubuh ini tidak hanya dipengaruhi oleh otot saja tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif antara lain :  

 Besarnya tenaga yang diperlukan. 

 Kecepatan. 
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 Cara dan sikap melakukan aktivitas. 

 Jenis Olah Raga.   

 Jenis Kelamin.  

 Umur 

2.3 Ergonomi 

2.3.1 Definisi 

Menurut  malikussaleh (2013), Ergonomi adalah ilmu yang mengaji 

interface antara manusia dengan komponen sistem dengan segala keterbatasan  

dan  kemampuan manusia yang menekankan hubungan optimal antara dengan 

lingkungan kerja sehingga tercipta sebuah sistem kerja yang baik dalam 

meningkatkan performansi, keamanan  dan  kepuasan pengguna. Dalam 

pendekatan ergonomi untuk mampu meningkatkan kualitas hidup manusia 

dalam suatu sistem aktivitas, faktor manusia di dalam seluruh sistem aktivitas 

tersebut dari hulu sampai hilir harus diberdayakan, sehingga mampu 

memberikan kinerja yang maksimal dan optimal. Ergonomi terbagi dua sudut 

pandang, yaitu ergonomi mikro dan ergonomi makro. Ergonomi Mikro adalah 

Ergonomi yang mengkaji interaksi antara manusia-mesin, interaksi antara 

manusia-lingkungan kerja, interaksi antara manusia software, interaksi antara 

manusia-karyawan. Sedangkan ergonomi makro mengkaji interaksi antara 

manusia-organisasi yang melibatkan analisis sistem kerja dalam semua level 

organisasi. 
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2.3.2 Aplikasi Ergonomi 

Wignjosoebroto (2008), Terdapat beberapa aplikasi / penerapan dalam 

pelaksanaan ilmu ergonomi. Aplikasi / penerapan tersebut antara lain: 

1. Posisi Kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk dimana 

kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. 

Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang vertikal dan berat 

badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. 

2. Proses Kerja Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan 

posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. Harus 

dibedakan ukuran anthropometri barat dan timur. 

3. Tata letak tempat kerja Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan 

aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih 

banyak digunakan daripada kata-kata. 

4. Mengangkat beban Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban yakni, 

dengan kepala, bahu, tangan, punggung dsbnya. Beban yang terlalu berat 

dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot dan persendian 

akibat gerakan yang berlebihan. 

a. Menjinjing beban Beban yang diangkat tidak melebihi aturan yang 

ditetapkan ILO sbb: 

- Laki-laki dewasa 40 kg  

- Wanita dewasa 15-20 kg 

- Laki-laki (16-18 th) 15-20 kg 
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- Wanita (16-18 th) 12-15 kg 

b. Organisasi kerja Pekerjaan harus di atur dengan berbagai cara : 

- Alat bantu mekanik diperlukan kapanpun  

- Frekuensi pergerakan diminimalisasi  

- Jarak mengangkat beban dikurangi 

- Dalam membawa beban perlu diingat bidangnya tidak licin dan 

mengangkat tidak terlalu tinggi. 

- Prinsip ergonomi yang relevan bisa diterapkan. 

c. Metode mengangkat beban Semua pekerja harus diajarkan mengangkat 

beban.  Metode kinetik dari pedoman penanganan harus dipakai yang 

didasarkan pada dua prinsip : 

- Otot lengan lebih banyak digunakan dari pada otot punggung  

- Untuk memulai gerakan horizontal maka digunakan momentum berat 

badan, Metoda ini termasuk 5 faktor dasar : 

o Posisi kaki yang benar  

o Punggung kuat dan kekar  

o Posisi lengan dekat dengan tubuh 

o Mengangkat dengan benar  

o Menggunakan berat badan 

d. Supervisi medis Semua pekerja secara kontinyu harus mendapat supervisi 

medis teratur. 
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 Pemeriksaan sebelum bekerja untuk menyesuaikan dengan beban  

kerjanya  

 Pemeriksaan berkala untuk memastikan pekerja sesuai dengan 

pekerjaannya dan mendeteksi bila ada kelainan  

 Nasehat harus diberikan tentang hygiene dan kesehatan, khususnya 

pada wanita muda dan yang sudah berumur. 

2.3.3 Metode Ergonomi 

Wignjosoebroto (2008), Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan 

ilmu ergonomi. Metode-metode tersebut antara lain: 

1. Diagnosis, dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi 

tempat kerja penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomic checklist 

dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasinya akan sangat luas mulai 

dari yang sederhana sampai kompleks. 

2. Treatment, pemecahan masalah ergonomi akan tergantung data dasar pada 

saat diagnosis. Kadang sangat sederhana seperti merubah posisi mebel, 

letak pencahayaan atau jendela yang sesuai. Membeli furniture sesuai 

dengan demensi fisik pekerja. 

3. Follow-up, dengan evaluasi yang subyektif atau obyektif, subyektif misalnya 

dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan 

siku, keletihan , sakit kepala dan lain-lain. Secara obyektif misalnya dengan 

parameter produk yang ditolak, absensi sakit, angka kecelakaan dan lain-

lain. 
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2.3.4 Prinsip Ergonomi 

Menurut wignjosoebroto (2008), Memahami prinsip ergonomi akan 

mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan 

dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam 

pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam 

menerapkan ergonomi di tempat kerja, dalam diktat kuliah ergonomi terdapat 

12 prinsip ergonomi yaitu: 

 Bekerja dalam posisi atau postur normal; 

 Mengurangi beban berlebihan; 

 Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan; 

 Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh; 

 Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan; 

 Minimalisasi gerakan statis; 

 Minimalisasikan titik beban; 

 Mencakup jarak ruang; 

 Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman; 

 Melakukan gerakan, olah raga, dan peregangan saat bekerja; 

 Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti; 

 Mengurangi stres. 

2.3.5 ASPEK – ASPEK ERGONOMI 

Dalam suatu stasiun kerja problematika utama adalah pengaturan 

komponen - komponen yang terlibat dalam kegiatan produksi yaitu menyangkut 
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material, mesin/peralatan kerja, perkakas-perkakas, fasilitas penunjang, 

lingkungan fisik kerja dan operator (manusia pelaksana kerja). Sistem produksi 

cenderung dirancang untuk lebih akomodatif terhadap mesin atau material 

dibandingkan untuk lebih menjamin manusia agar bisa lebih meningkatkan lagi 

kontribusinya sebagai penentu produktivitas. Dengan pendekatan ergonomis 

diharapkan sistem produksi bisa dirancang untuk melaksanakan kegiatan kerja 

tertentu dengan didukung oleh keserasian hubungan antara pekerja dengan 

sistem kerja yang dikendalikan. Menurut Wignjosoebroto (2008), Dalam 

perancangan stasiun kerja aspek yang harus diperhatikan antara lain :  

1. Menyangkut perbaikan-perbaikan metode atau cara kerja dengan 

menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi gerakan dengan tujuan pokok 

adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

2. Kebutuhan akan data yang menyangkut dimensi tubuh manusia (data 

antropometri) yang akan menunjang didalam proses perancangan produk 

dengan tujuan untuk mencari keserasian hubungan antara produk dengan 

manusia yang memakainya. 

3. pengaturan tata letak fasilitas yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk mencari gerakan-gerakan kerja yang efisien seperti halnya 

dengan pengaturan gerakan material handling. 
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2.3.5.1 Sikap dan Posisi Kerja 

Menurut Wignjosoebroto (2008), Untuk menghindari sikap dan posisi 

kerja yang kurang nyaman, pertimbangan - pertimbangan ergonomi 

menyarankan hal-hal seperti :  

1. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu yang 

lama. 

2. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum yang 

bisa dilakukan. Pengaturan posisi kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak 

jangkauan normal. Untuk hal-hal tertentu operator harus mampu dan cukup 

leluasa mengatur tubuhnya agar memperoleh sikap dan posisi kerja yang 

lebih nyaman. 

3. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk 

waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam sikap 

atau posisi miring. 

4. Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode 

waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas 

level siku yang normal. 

2.3.5.2 Antropometri dan Dimensi Ruang Kerja 

Calvin K,(2013), Antropometri pada dasarnya akan menyangkut ukuran 

fisik atau fungsi dari tubuh manusia termasuk ukuran linier, berat, volume, ruang 

gerak, dan lain-lain. Data antropometri ini akan sangat bermanfaat didalam 
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perencanaan peralatan kerja atau fasilitas-fasilitas kerja (termasuk disini 

perancangan ruang kerja). Persyaratan ergonomic mensyaratkan agar supaya 

peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakannya 

khususnya yang menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam menentukan ukuran 

maksimum atau minimum biasanya digunakan data antropometri antara 5% dan 

95% percentile. Untuk perencanaan stasiun kerja data antropometri akan 

bermanfaat baik didalam memilih fasilitas - fasilitas kerja yang sesuai dimensinya 

dengan ukuran tubuh operator maupun didalam merencanakan dimensi ruang 

kerja itu sendiri. 

2.3.5.3 Kondisi Lingkungan Kerja 

Wignjosoebroto (2008), berpendapat Meskipun operator diharapkan 

mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan fisik kerja yang 

bervariasi dalam hal temperatur, kelembaban, getaran, kebisingan dan lain-lain, 

akan tetapi stress akibat kondisi lingkungan fisik kerja akan terus berakumulasi 

dan secara tiba-tiba bisa menyebabkan hal yang fatal. Adanya lingkungan fisik 

kerja yag bising, panas, bergetar, atau atmosfir yang tercemar akan memberikan 

dampak negative terhadaf kinerja maupun moral atau motivasi kerja operator. 

2.3.5.4 Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja. 

Menurut Wignjosoebroto (2008),Perancangan sistem kerja haruslah 

memperhatikan prosedur-prosedur untuk mengekonomisasikan gerakan-gerakan 

kerja sehingga dapat memperbaiki efisinsi dan mengurangi kelelahan kerja. 

Beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 



23 
 

ekonomi gerakan yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan stasiun kerja, 

antara lain : 

1. Organisasi fasilitas kerja sehingga operator secara mudah akan mengetahui 

lokasi penempatan material, spare part, peralatan kerja, mekanisme control, 

atau display dan lain-lain yang dibutuhkan tanpa harus mencari-cari. 

2. Buat rancangan fasilitas kerja (mesin, meja, kursi dan lain-lain) dengan 

dimensi yang sesuai data antropometri dalam range 5 sampai 95 percentil 

agar operator bisa bekerja dengan leluasa dan tidak cepat lelah. 

2.3.5.5 Energi Kerja Yang Dikonsumsikan 

Energi kerja yang dikonsumsikan pada saat seseorang melaksanakan 

kegiatan merupakan factor yang kurang begitu diperhatikan, karena dianggap 

tidak penting bila mana dikaitkan dengan kinerja yang ditunjukkan. Meskipun 

energi dalam jumlah besar harus dikeluarkan untuk periode yang lama bisa 

menimbulkan kelelahan fisik, akan tetapi bahaya yang lebih besar justru kalau 

kelelahan menimpa pada mental manusia. 

2.3.6 Kondisi Lingkungan Kerja Yang Mempengaruhi Aktivitas Kerja Manusia 

Manusia tidak luput dari kekurangan, dalam arti kata segala 

kemampuannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

bisa datang dari dirinya sendiri atau mungkin dari pengaruh luar. Salah satu 

faktor yang berasal dari luar adalah kondisi lingkungan kerja, yaitu semua 

keadaan yang terdapat disekitar tempat kerja seperti temperatur, kelembaban 

udara, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan 
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dan warna. Hal ini aka berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja 

manusia tersebut. 

2.3.6.1 Temperatur 

Tubuh manusia akan selalu berusaha mempertahankan keadaan normal 

dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi kemampuan 

untuk menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar adalah jika perubahan 

temperatur luar tubuh tersebut tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% 

untuk kondisi dingin (Wingjosoebroto, 2008). 

2.3.6.2 Kelembaban 

Yang dimaksud kelembaban disini merupakan banyaknya air yang 

terkandung dalam udara. Keadaan dimana udara sangat panas dan kelembaban 

tinggi akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran 

dan mengakibatkan denyut jantung semakin cepat karena makin aktifnya 

peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen. 

2.3.7 Perbaikan kondisi Lingkungan kerja 

Menurut Wignjosoebroto (2008), Kondisi lingkungan kerja yang ideal 

diharapkan mampu memberikan kondisi - kondisi kerja seperti :  

1. Memperbaiki safety record. 

2. Mengurangi ketidakdisiplinan kerja. 

3. Meningkatkan kerja karyawan. 

4. Meningkatkan produktivitas kerja. 
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Untuk maksud-maksud memperbaiki kondisi lingkungan kerja ini maka 

bisa dilaksanakan antara lain dengan jalan sebagai berikut : 

1. Memperbaiki cahaya penerangan dilingkungan kerja. 

2. Mengontrol temperatur ruangan dan juga derajat kelembabannya. 

3. Memberi ventilasi yang cukup. 

4. Mengontrol suara yang timbul dengan jalan menekan kebisingan. 

5. Menciptakan area kerja yang rapi, bersih, tertib dan lain-lain. 

6. Segera membuang sisa-sisa material kerja yang berbahaya seperti debu, gas, 

dan lain-lain. 

7. Menyediakan perlengkapan dan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja. 

8. Mempertimbangkan segala aspek ergonomis dan prinsip-prinsip dari kerja 

fisik.     

Untuk mendapatkan kondisi kerja yang baik yaitu yang 

memungkinkannnya dilakukan gerakan yang ekonomis, maka perlu diperhatikan 

faktor yang mempengaruhi, yaitu :  

1. Penggunaan badan / anggota tubuh manusia serta gerakan-gerakannya. 

2. Pengaturan letak area kerja. 

3. Perancangan alat-alat dan perlengkapan kerja.  

Secara umum  didalam usaha mengembangkan metode kerja dan 

gerakan kerja ekonomis maka beberapa hal tersebut bisa dilaksanakan antara 

lain sebagai berikut : 
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1. Hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu yang justru memboroskan 

tenaga. 

2. Kombinasikan beberapa aktivitas menjadi aktivitas yang memungkinkan 

dilaksanakan secara bersamaan. 

3. Kurangi faktor kelelahan dengan memberi waktu istirahat dan waktu longgar 

yang lainnya. 

4. Perbaiki pengaturan tempat kerja dan disain dari fasilitas / peralatan kerja 

yang ada. 

2.4 Antropometri 

Prinsip human centered design yang menyatakan bahwa manusia 

merupakan objek dasar dalam melakukan perancangan, manusia tidak 

menyesuaikan dirinya dengan alat yang dioperasikan (the man fits to the design), 

melainkan sebaliknya yaitu alat yang dirancang  terlebih dahulu memperhatikan 

kelebihan dan keterbatasan manusia yang mengoperasikannya (the design fits to 

the man) (Wignjosoebroto, 2000).     

Anthropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan “metri” 

yang berarti ukuran. Secara definitif anthropometri dapat dinyatakan sebagai 

suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. 

Anthropometri merupakan ilmu yang menyelidiki manusia dari segi keadaan dan 

ciri-ciri fisiknya, seperti dimensi linier, volume, dan berat.   
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Pada umumnya manusia berbeda dalam hal bentuk dan ukuran tubuh.  

Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ukuran tubuh manusia 

(Wignjosoebroto,2008), seperti yang telah dijelaskan di atas diantaranya:    

1. Umur, Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah 

besar seiring dengan bertambahnya umur yaitu sejak awal kelahirannya 

sampai dengan umur sekitar 20 tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh A. F. 

Roche dan G. H. Davila (1972) di USA diperoleh kesimpulan bahwa laki-laki 

akan tumbuh dan berkembang naik sampai dengan usia 21,2 tahun, 

sedangkan wanita 17,3 tahun. Meskipun ada sekitar 10% yang masih terus 

bertambah tinggi sampai usia 23,5 tahun untuk laki-laki dan 21,1 tahun 

untuk wanita, setelah itu tidak lagi akan terjadi pertumbuhan.   

2. Jenis kelamin, Jenis kelamin pria umumnya memiliki dimensi tubuh yang 

lebih besar kecuali dada dan pinggul.  

3. Suku bangsa, Dimensi tubuh suku bangsa negara Barat lebih besar dari pada 

dimensi tubuh suku bangsa negara Timur.  

4. Posisi tubuh, Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran 

tubuh oleh karena itu harus posisi tubuh standar harus diterapkan untuk 

survei pengukuran. 

Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh yang digunakan. 

Oleh karena itu, dalam anthropometri dikenal 2 cara pengukuran, yaitu:  

1. Pengukuran dimensi struktur tubuh / statis (structural body dimension), 

Tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak. Istilah lain 
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untuk pengukuran ini dikenal dengan ‘static anthropometri’. Dimensi tubuh 

yang diukur dengan posisi tetap meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam 

posisi berdiri, maupun duduk, ukuran kepala, tinggi/ panjang lutut berdiri 

maupun duduk, panjang lengan dan sebagainya.  

2. Pengukuran dimensi fungsional / dinamis  (functional body dimension), 

Pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat melakukan 

gerakangerakan tertentu. Hal pokok yang ditekankan pada pengukuran 

dimensi fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran tubuh yang 

berkaitan dengan gerakan-gerakan nyata yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.  

Data dari hasil pengukuran, atau yang disebut dengan data 

anthropometri, digunakan sebagai data untuk perancangan peralatan. 

Mengingat bahwa keadaan dan ciri fisik dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga 

berbeda satu sama lainnya, maka terdapat 3 prinsip dalam pemakaian data 

tersebut, yaitu:   

1. Perancangan fasilitas berdasarkan individu yang ekstrim, Prinsip 

perancangan berdasarkan individu ekstrim digunakan apabila kita 

mengharapkan agar fasilitas yang akan dirancang tersebut dapat dipakai 

dengan enak dan nyaman oleh sebagian orang yang akan memakainya. 

Biasanya minimal oleh 95% pemakai.  
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2. Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan, Prinsip ini digunakan untuk 

merancang suatu fasilitas agar bisa menampung atau dipakai dengan 

nyaman oleh semua orang yang mungkin memerlukannya  

3. Perancangan fasilitas berdasarkan harga rata-rata para pemakainya. 

Perancangan ini hanya digunakan apabila perancangan berdasarkan harga 

ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita menggunakan 

prinsip perancangan fasilitas yang disesuaikan. Prinsip berdasarkan harga 

ekstrim tidak mungkin dilaksanakan bila lebih banyak rugi daripada 

untungnya, artinya hanya sebagian kecil dari orang-orang yang merasa 

nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut. Sedangkan jika fasilitas 

tersebut dirancang berdasarkan fasilitas yang bisa disesuaikan, tidak layak 

karena mahal harganya.  

2.4.1 Dimensi Antropometri   

Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi 

ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh 

manusia yang akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang 

biasa diambil dalam perancangan produk maupun fasilitas dapat dilihat pada 

gambar  Dimensi Antropometri di bawah ini. 
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Gambar 5. Dimensi Antropometri tubuh manusia 
Sumber : wignjosoebroto (2008) 

 
Keterangan gambar 2.1 di atas, yaitu:  

1.  :  Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai sampai dengan 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.  
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9. :  Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus).  

10. :  Tebal atau lebar paha.  

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

dengan ujung jari tangan.  

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri yang tepat 

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja, 

diperlukan pengambilan ukuran dimensi anggota tubuh.   

2.4.2 Aplikasi Distribusi Normal Dalam Antropometri  

Penerapan data antropometri, distribusi yang umum digunakan adalah 

distribusi normal (Nofirza dan syahputra, 2012). Dalam statistik, distribusi normal 

dapat diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata (x) dan standar deviasi (s) dari 

data yang ada. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang ada dapat ditentukan 

percentile sesuai tabel probabilitas distribusi normal.  

Adanya variansi tubuh yang cukup besar pada ukuran tubuh manusia 

secara perseorangan, maka perlu memperhatikan rentang nilai yang ada. 

Masalah adanya variansi ukuran sebenarnya akan lebih mudah diatasi bilamana 

mampu merancang produk yang memiliki fleksibilitas dan sifat ‘mampu suai’ 

dengan suatu rentang ukuran tertentu. Pada penetapan data anthropometri, 

pemakaian distribusi normal akan umum diterapkan. Distribusi normal dapat 

diformulasikan  

berdasarkan harga rata-rata dan simpangan standarnya dari data yang 

ada. Berdasarkan nilai yang ada tersebut, maka persentil (nilai yang 

menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau di 

bawah nilai tersebut) bisa ditetapkan sesuai tabel probabilitas distribusi normal. 
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Bilamana diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasikan 95% dari populasi 

yang ada, maka diambil rentang 2,5th dan 97,5th persentil sebagai batas-

batasnya. 

Gambar berikut adalah gambar Distribusi Normal yang Mengkomodasi 

95% dari populasi  

 

Gambar 6. Distribusi normal akomodasi 95% dari populasi 
Sumber : Wignjosoebroto (2008) 

 

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. Menurut Julius Panero dan Martin Zelnik 

(2003), merancang untuk kepentingan keseluruhan populasi sekaligus 

merupakan hal yang tidak praktis, maka sebaiknya dilakukan perancangan 

dengan tujuan dan data yang berasal dari segmen populasi di bagian tengah 

grafik. Jadi merupakan hal logis untuk mengesampingkan perbedaan yang 
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ekstrim pada bagian ujung grafik dan hanya menggunakan segmen terbesar yaitu 

95% dari kelompok populasi tersebut.  

Persentil menunjukkan jumlah bagian per seratus orang dari suatu 

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

populasi dibagi-bagi 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 Julius Panero dan Martin 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 anthropometri dari tiap individu hanya 

berlaku untuk satu data dimensi tubuh saja. Kedua, tidak dapat dikatakan 
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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 seperti ilustrasi pada gambar 

berikut.  

 

Gambar 7. Ilustrasi seseorang dengan tinggi dan jangkauan 
Sumber : Panero, Julius dan Zelnik, Martin,2003 

 

Gambar di atas merupakan  Ilustrasi Seseorang dengan Tinggi Badan P50 

mungkin saja memiliki jangkauan tangan ke Samping P55, Sebuah perancangan 

membutuhkan identifikasi mengenai dimensi ruang dan dimensi jangkauan. 

Dimensi ruang merupakan dimensi yang menggunakan ukuran 90P ataupun 95P, 

hal ini bertujuan agar orang yang ukuran datanya tersebar pada wilayah tersebut 

dapat lebih merasa nyaman ketika menggunakan hasil rancangan. Sedangkan 

dimensi jangkauan lebih sering menggunakan ukuran 5P ataupun 10P. Hal ini 
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bertujuan supaya orang yang datanya tersebar pada wilayah tersebut dapat 

turut menggunakan fasilitas yang tersedia seperti ukuran lebar meja komputer.  

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam 

perhitungan data anthropometri, seperti pada tabel berikut.  

Tabel 2. Data presentil 
Sumber : Ergonomi studi gerak dan waktu 

 

 

2.4.3 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Produk  

Penggunaan data antropometri dalam penentuan ukuran produk harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini agar produk yang dirancang bisa 

sesuai dengan ukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto, 2003) yaitu :  

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim, 

Rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk, yaitu :  

a. Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi ekstrim.   
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b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain 

(mayoritas dari populasi yang ada), Agar dapat memenuhi sasaran 

pokok tersebut maka ukuran diaplikasikan, yaitu:   

 Dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu rancangan 

produk umumnya didasarkan pada nilai percentile terbesar 

misalnya 90-th, 95th, atau 99-th percentile.  

 Dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan 

percentile terkecil misalnya 1-th, 5-th, atau 10-th percentile  

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran 

tertentu (adjustable). Produk dirancang dengan ukuran yang dapat diubah-

ubah sehingga cukup fleksible untuk dioperasikan oleh setiap orang yang 

memiliki berbagai macam ukuran tubuh. Mendapatkan rancangan yang 

fleksibel semacam ini maka data antropometri yang umum diaplikasikan 

adalah dalam rentang nilai 5-th sampai dengan 95-th.  

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata, Produk dirancang 

berdasarkan pada ukuran rata-rata tubuh manusia atau dalam rentang 50-th 

percentile.  

Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam 

proses perancangan produk ataupun fasilitas kerja, beberapa rekomendasi yang 

bisa diberikan sesuai dengan langkah-langkah, sebagai berikut:  

1. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana 

yang nantinya difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut. 
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2. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut, 

dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus menggunakan data 

structural body dimension ataukah functional body dimension. 

3. Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut. 

4. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

rancangan tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran 

yang fleksibel atau ukuran rata-rata. 

5. Pilih persentil populasi yang harus diikuti;  ke-5, ke-50, ke-95 atau nilai 

persentil yang lain yang dikehendaki.  

6. Setiap dimensi tubuh yang diidentifikasikan selanjutnya pilih atau tetapkan 

nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang sesuai. Aplikasikan data 

tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran (allowance) bila diperlukan 

seperti halnya tambahan ukuran akibat faktor tebalnya pakaian yang harus 

dikenakan oleh operator, pemakaian sarung tangan (gloves), dan lain-lain.   

2.5 Konsep Perancangan   

 Menurut Ginting (2013), perancangan dan pembuatan produk 

merupakan bagian besar dari kegiatan teknik. Kegiatan ini dimulai dengan 

didapatkannya persepsi tentang kebutuhan manusia, yang kemudian disusul 

dengan konsep, kemudian perancangan, pengembangan dan penyempurnaan 

produk, diakhiri dengan pembuatan produk. Produk merupakan sebuah benda 
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teknik yang keberadaannya di dunia merupakan hasil karya keteknikan, yaitu 

merupakan hasil perancangan, pembuatan dan kegiatan teknik lainnya yang 

terkait.  

2.6 Pendekatan Ergonomi dalam Perancangan Produk/Fasilitas Kerja.   

Menurut Ginting (2013), Ergonomi yang secara umum diartikan sebagai 

”the study of work” telah mampu membawa perubahan yang signifikan dalam 

mengimplementasikan konsep peningkatan produktivitas melalui efisiensi 

penggunaan tenaga kerja dan pembagian kerja berdasarkan spesialisasi-keahlian 

kerja manusia. Fokus dari apa yang telah diteliti, dikaji dan direkomendasikan 

oleh para pionir studi tentang kerja di industri ini telah memberikan landasan 

kuat untuk menempatkan ”engineer as economist” didalam perancangan sistem 

produksi, baik yang terkait dengan perancangan produk maupun proses (mesin, 

fasilitas dan/atau tatacara kerja). Dalam hal ini implementasi ergonomi industri 

berkisar pada 2 (dua) tema pokok yaitu (a) telaah mengenai“interfaces” (display 

dan mekanisme kendali) manusia dan di mesin dalam sebuah sistem kerja, dan 

(b) analisa sistem produksi (industri) untuk memperbaiki serta meningkatkan 

performans kerja yang ada (Wignjosoebroto, 2008).   Langkah-langkah untuk 

melakukan pendekatan ergonomi (ergonomic methods) dalam hal perancangan 

produk maupun fasilitas kerja secara umum dapat ditunjukkan dalam 

bagan/gambar berikut ini (Wignjosoebroto, 2008) :   
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Gambar 8. Diagram alir dalam perancangan produk 
Sumber : wignjosoebroto (2008) 

 
Menurut wignjosoebroto (2008), Langkah-langkah pendekatan ini 

diawali dengan identifikasi permasalahan dengan melihat dan sekaligus 

melakukan evaluasi terhadap beberapa atribut “ketidak-ergonomisan” dari 

rancangan produk, fasilitas maupun kondisi kerja yang ada. Atribut-atribut 

tersebut bisa berupa sikap/posisi kerja orang, kesesuaiantidaknya 

dimensi/ukuran produk ataupun fasilitas kerja dengan antropometri, tingkat 

produktivitas kerja (diukur dari waktu maupun standar keluaran), kenyamanan, 

pengaruh beban kerja terhadap fisik maupun mental manusia, dan lain-lain. 

Identifikasi Permasalahan 

Pengumpulan, Pengolahan 

dan Pengujian data 
Sikap/posisi 

kerja dan data 

antropometri 

Data waktu 

produktifitas 

Data konsumsi 

energi kerja 

fisik 
Data keluhan 

subyektif 

Ergonomis 

Modifikasi perancangan produk/fasilitas 

kerja dan prototyping 

Implementasi hasil 

rancangan 
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Langkah awal dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, menguji dan 

melakukan analisa data terhadap atribut-atribut ergonomi yang dipilih serta 

relevan dengan rancangan yang ingin diperbaiki.   Selanjutnya mengembangkan 

konsep rancangan produk, fasilitas maupun kondisi kerja yang bisa diharapkan 

bisa memperbaiki memperbaiki kinerja (performance) dengan mengacu pada 

atribut-atribut ergonomis yang telah ditetapkan. Pertimbangan aspek ergonomi 

didalam rancangan diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja produk 

maupun fasilitas kerja seperti mengurangi waktu interaksi (interaction time), 

menekan tingkat kesalahan dalam pengoperasian (human errors), memperbaiki 

tingkat kepuasan pengguna (user satisfaction), dan mempermudah 

pemakaiannya (device usability).   Modifikasi terhadap rancangan yang 

berdasarkan pertimbangan ergonomi kemudian direalisasikan dengan langkah 

pembuatan prototipe. Selanjutnya dilakukan langkah pengujian terhadap 

prototipe tersebut untuk melihat seberapa jauh dan signifikan kinerja rancangan 

produk/silitas kerja yang baru tersebut mampu memenuhi tolok ukur kelayakan 

ergonomis seperti aplikasi data antropometri yang sesuai, waktu/output 

standard, penggunaan enersi kerja fisik dan keluhan subyektif.   

2.7  Prototipe  

 Definisi prototipe hanya sebagai sebuah kata benda, dalam praktek 

pengembangan produk, kata tersebut digunakan sebagai kata benda, kata kerja, 

ataupun kata sifat. Definisi prototipe adalah “sebuah penaksiran produk melalui 

satu atau lebih dimensi yang menjadi perhatian” (Ulrich dan Eppinger, 2001). 
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Berdasarkan definisi ini, setiap wujud yang memperlihatkan sedikitnya satu 

aspek  

 produk yang menarik bagi tim pengembangan produk dapat ditampilkan sebagai 

sebuah prototipe.   

Prototipe dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi. 

Dimensi pertama membagi prototipe menjadi dua yaitu prototipe fisik 

dan prototipe analitik.  

 Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk memperkirakan 

produk. Aspek-aspek dari produk yang diminati oleh tim pengembangan 

secara nyata dibuat menjadi suatu benda untuk pengujian dan percobaan.  

 Prototipe analitik adalah lawan dari prototipe fisik yang hanya menampilkan 

produk yang tidak nyata, biasanya dalam bentuk matematis. Contoh 

prototipe analitik meliputi simulasi komputer, model komputer, geometrik 

tiga dimensi atau dua dimensi, dan sistem persamaan penulisan pada kertas 

komputer.  

Dimensi kedua mengklasifikasikan prototipe menjadi dua pula yaitu 

prototipe menyeluruh dan prototipe terfokus.  

 Prototipe menyeluruh mengimplementasikan sebagaian besar atau semua 

atribut dari produk. Prototipe menyeluruh adalah yang diberikan kepada 

pelanggan untuk mengidentifikasi dari desain sebelum memutuskan 

diproduksi.  
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 Berlawanan dengan prototipe menyeluruh, prototipe terfokus hanya 

mengimplementasikan satu atau sedikit sekali atribut produk. Perlu dicatat 

bahwa prototipe terfokus merupakan prototipe fisik maupun analitik, 

namun untuk produk fisik, prototipe menyeluruh biasanya merupakan 

prototipe fisik.  

2.8 Hand Router 

Router Prinsip dasarnya mirip dengan mesin bor vertikal namun kepala 

pisaunya memiliki bentuk dan desain yang berbeda. Karena router ini berfungsi 

untuk membuat alur pada permukaan kayu maka pisau berada pada posisi 

vertikal ke arah bawah. (berbalikan dengan mesin profile (spindle). Mesin Router 

didesain dengan kecepatan putar (rpm) jauh lebih tinggi dari mesin bor biasa. 

Mesin-mesin yang disebutkan di atas adalah dasar dari semua mesin kayu yang 

saat ini terdapat di pabrik ataupun perusahaan penjual mesin. Banyak beberapa 

desain mesin menggabungkan fungsi dasar dari mesin di atas sehingga timbul 

nama mesin baru. Namun apabila anda sudah mengerti prinsip kerja dari mesin-

mesin di atas akan sangat mudah untuk memahami cara kerja dari mesin yang 

lain,  Berikut adalah gambar dari Handrouter. 

 

Gambar 9. Motor Hand Router 
Sumber: www.krisbow.co.id 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram alir 

 Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ditunjukan pada gambar berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 10. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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 Tahap ini diawali dengan studi pustaka, studi lapangan, perumusan 

masalah, penentuan tujuan penelitian dan menentukan manfaat penelitian. 

Langkah-langkah yang ada pada tahap identifikasi masalah tersebut dijelaskan 

pada sub bab berikut ini.  

3.2 Studi Pustaka   

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

teoriteori dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diteliti serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat 

dalam menerapkan suatu metode yang digunakan. Studi pustaka dilakukan 

dengan membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, dan tugas akhir 

mahasiswa teknik industri yang terkait dengan tema penelitian.   

3.3 Studi Lapangan  

Studi Lapangan digunakan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan 

dan cara kerja alat ukir kayu tiga dimensi serta mendapatkan informasi awal yang 

lengkap untuk menentukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. 

Metode untuk mendapatkan data awal dilakukan dengan pengamatan langsung, 

pendokumentasian gambar, wawancara kepada para pekerja dan penyebaran 

kuesioner Nordic Body Map serta pengukuran energy expenditure dengan tujuan 

untuk mengetahui keluhan dan beban kerja yang dirasakan oleh pekerja.   
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3.4 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, kemudian 

disusun sebuah rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas 

lebih lanjut adalah bagaimana merancang alat ukir kayu tiga dimensi yang 

ergonomik. 

3.5 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ditetapkan agar penelitian yang dilakukan dapat 

menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan 

penelitian yang ditetapkan dari hasil perumusan masalah adalah menghasilkan 

alat ukir kayu tiga dimensi yang ergonomik untuk mengurangi beban kerja.    

3.6 Manfaat Penelitian 

 Suatu permasalahan akan diteliti apabila di dalamnya mengandung 

unsur manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:   

 Mengurangi kelelahan pekerja pengrajin ukiran kayu.   

 Meningkatkan kenyamanan dan mengurangi resiko cidera pada anggota 

tubuh.  

 Meningkatkan produktifitas kerajinan ukir. 

3.7 Tahap Pengumpulan Data  

Tahap-tahap pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung 

penelitian mengenai perancangan alat ukir 3 dimensi, sebagai berikut:  
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3.7.1 Dokumentasi    

Dokumentasi diperoleh dengan cara pengambilan gambar, gerakan 

ataupun pola aktivitas mengukir secara tradisional yang dilakukan baik oleh satu 

pekerja atau lebih. Selain itu fasilitas kerja yang berupa alat pahat yang 

digunakan saat ini juga didokumentasikan sebagai identifikasi awal.   

3.7.2 Wawancara   

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dari pekerja pembuat ukiran dari kayu mengenai keluhan pekerja saat melakukan 

aktivitas memahat dan keinginan untuk meningkatkan produktifitas kerajinan 

ukir.   

3.7.3 Identifikasi Alat Ukir Manual 

 Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi alat pahat yang 

digunakan saat ini. Selain itu identifikasi dapat dijadikan sebagai informasi awal 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan alat  saat ini serta perlunya proses  

perbaikan dalam perancangan.   

3.8 Penyusunan Konsep Perancangan   

Penyusunan konsep perancangan alat ukir kayu tiga dimensi  dilakukan 

dengan mengacu pada identifikasi masalah yang diperoleh. Data permasalahan 

tersebut perlu dilakukan konsep perancangan alat bantu fasilitas kerja, dengan 

tujuan untuk menghasilkan alat ukir kayu tiga dimensi yang dapat mengurangi 
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tingkat kelelahan. Konsep perancangan dalam hal ini dijelaskan pada sub bab 

sebagai berikut:   

3.8.1 Kebutuhan Berdasarkan Keluhan Dan Keinginan  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pekerja ukir, maka 

diperoleh informasi tentang keluhan dan keinginan pekerja saat melakukan 

aktivitas mengukir dengan alat pahat yang sudah ada saat ini. Setelah diperoleh 

data keluhan dan keinginan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengelompokan data berdasarkan keluhan dan keinginan kedalam sebuah tabel. 

Pengelompokan data tersebut nantinya dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam perancangan alat ukir kayu tiga dimensi. 

3.8.2 Penentuan Solusi Perancangan   

Berdasarkan kebutuhan perancangan yang telah dinyatakan dengan 

jelas, maka dapat dikembangkan suatu solusi pemecahan masalah. Penentuan 

solusi perancangan haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

perancangan yang berasal dari engineer atau peneliti. Pada penjabaran 

kebutuhan, peneliti melihat adanya peluang untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan pada bagian tubuh yaitu dengan merancang sebuah alat bantu kerja 

berupa mesin ukir kayu tiga dimensi.  Perancangan mesin ukir kayu tiga dimensi 

tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan keluhan. Untuk 

merancang mesin ukir kayutigadimensi tersebut peneliti mengadopsi dan 

memodifikasi prinsip kerja mesin duplikat kunci dan mesin ukir kayu dengan 
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tegnologi CNC. Ide tersebut nantinya akan dijadikan sebagai masukan tentang 

hal – hal yang ingin diganti ataupun dilakukan penambahan baik pada komponen 

satu kelengkapan mesin ukir tiga dimensi sebagai pertimbangan dalam 

perancangan.   

3.8.3 Perancangan Mesin Ukir Kayu Tiga Dimensi  

Tahap ini merupakan penjelasan tentang perancangan mesin ukir kayu 

tiga dimensi yang berisi tentang penentuan dimensi mesin, bill of material, 

spesifikasi komponen, serta memodelkan hasil rancangan ke dalam gambar yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk  prototipe produk.   

3.9 Perhitungan Mekanika Teknik  

Mekanika teknik dalam perancangan digunakan untuk mengetahui 

kekuatan hasil rancangan terhadap beban yang diterima. Perhitungan yang 

dilakukan pada tahap ini meliputi perhitungan perhitungan kekuatan material, 

serta perhitungan lain yang terkait di dalamnya.  

3.10 Estimasi Biaya   

Estimasi biaya dilakukan untuk memperkirakan besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk perancangan alat bantu fasilitas kerja yang berupa mesin ukir 

kayu tiga dimensi. Biaya yang dihitung meliputi biaya material, dan biaya non 

material.  
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3.11 Tahap Analisa dan Interpretasi Hasil  

Tahap analisis dan interpretasi hasil  dilakukan untuk menganalisis hasil 

terhadap pengumpulan dan pengolahan data sebelumnya, serta sebagai validasi 

hasil rancangan yang dilakukan dengan menghitung besarnya energi expenditure 

yang dihasilkan dari pemakaian rancangan mesin ukir kayu tiga dimensi. 

3.12 Tahap Kesimpulan dan Saran  

Bagian terakhir penelitian berisi kesimpulan yang menjawab tujuan 

akhir dari penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data yang telah 

dilakukan, serta saran-saran yang berisi masukan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya agar lebih baik lagi.   
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BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

Permasalahan dalam penelitian akan lebih mudah untuk diselesaikan 

bilamana ada data yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap pengumpulan dan 

pengolahan data. 

4.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan selama bulan Juni 2014 dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi awal di tempat penelitian. Metode tersebut 

dilakukan dengan mengidentifikasi masalah proses pembuatan ukir kayu,  

pendokumentasian gambar, wawancara, dan pengukuran data anthropometri  

yang dibutuhkan untuk merancang fasilitas kerja alat ukir kayu 3 dimensi.    

Pengumpulan data dilakukan  pada saat pekerja melakukan aktivitas 

mengukir. Pola aktivitas pembuatan ukir kayu yang dilakukan oleh pekerja dapat 

dilihat pada Tabel beikut : 

Tabel 3. Pola aktivitas pekerja ukir kayu manual 

No Aktifitas Keterangan Resiko 

01 Pekerja ukir 
melakukan 
aktifitas mengukir  

Sikap kerja bertumpu 
pada bagian lengan 
dan pergelangan 
tangan 

Resiko pada bagian lengan 
dan telapak tangan terkena 
alat ukir 
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02 Aktifitas saat 
pekerja mengukir 
pada posisi  
duduk 

Sikap kerja bagian 
punggung 
membungkuk dan 
lengan serta 
pergelangan tangan 
dengan bertumpu 
pada paha dan 
pantat. 

nyeri pada paha dan pantat, 
serta menyebabkan 
punggung sakit, nyeri 
pinggang dan leher 

03 Aktifitas pekerja 
mengukir pada 
posisi duduk 
jongkok 

Sikap kerja bertumpu 
pada kedua kaki 

Nyeri pada paha dan 
pantat, serta nyeri 
pinggang, leher dan 
punggung 

 

Berdasarkan pengamatan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 

terdapat tiga aktifitas posisi kerja para pekerja seni ukir kayu antara lain posisi 

kerja mengukir dengan posisi kerja duduk dengan sikap kerja bertumpu pada 

bagian anggota tubuh yang menyebabkan resiko cedera pada bagian anggota 

tubuh, serta pada aktifitas ini para pekerja masih menggunakan peralatan 

manual. memanfaatkan tenaga fisik manusia sebagai modal utama 

pekerjaannya.  

Dalam hal ini kerja otot atau kerja fisik merupakan pusat kegiatan, otot 

merupakan salah satu organ terpenting yang menjadi sebab gerakan tubuh, otot 

bekerja dengan jalan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi kuat dari otot yang 

berlangsung lama menyebabkan keadaan yang dikenal dengan kelelahan otot 

yang merupakan penyebab terjadinya kelelahan kerja. Untuk mengetahui tingkat 

kelelahan kerja akibat aktivitas fisiologis selama bekerja dapat dilakukan dengan 

melakukan pengukuran denyut jantung, konsumsi oksigen, dan tekanan darah. 
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Selain menyebabkan kelelahan, berpotensi menimbulkan risiko terhadap bahaya 

fisik dalam hal keluhan nyeri pinggung, punggung, bahu, dll atau dikenal 

musculoskeletal disorders. Masalah tersebut lazim dialami para pekerja yang 

melakukan gerakan yang sama dan berulang secara terus menerus. Pekerjaan 

dengan beban yang berat dan perancangan alat yang tidak ergonomis pada 

pekerja pabrik mengakibatkan pengerahan tenaga yang berlebihan dan postur 

yang salah seperti memutar dan membungkuk menyebabkan risiko terjadinya 

MSDs dan kelelahan dini (Sarmauly, 2009). 

4.1.1  Identifikasi Alat ukir   

 Identifikasi alat ukir  dilakukan untuk mengetahui kondisi alat ukir kayu 

yang digunakan oleh para pekerja seni ukir kayu  saat ini sebagai informasi awal 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dan proses perbaikan yang 

perlu dilakukan. Adapun kondisi alat ukir kayu  saat ini dapat dilihat pada gambar  

berikut. 

 

   

 

 

 

 

Gambar 11. Macam – macam alat pahat ukir kayu saat ini 

 



54 
 

Berdasarkan kondisi tersebut, kelemahan alat pahat manual yaitu 

banyaknya alat tersebut, butuh penyimpanan khusus, kemungkinan untuk salah 

satunya hilang sangat besar, butuh keahlian khusus untuk memainkannya, resiko 

cedera pada tangan kemungkinan terjadi. Kelemahan tersebut jika tidak segera 

diatasi dapat menyebabkan kelelahan, untuk itu perlu adanya perancangan alat 

ukir kayu  yang berfungsi untuk mengurangi  tingkat  kelelahan.  

4.2 Pengolahan Data    

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pengumpulan data yang 

sebelumnya telah dilakukan.  Adapun proses pengolahan data sebagai berikut.   

4.2.1 Kebutuhan berdasarkan keluhan dan keinginan  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para pengrajin 

ukir kayu, maka diperoleh informasi tentang keluhan dan keinginan pekerja saat 

melakukan aktivitas mengukir  dengan alat ukir kayu yang sudah ada saat ini. 

Setelah diperoleh data keluhan dan keinginan, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan pengelompokan data berdasarkan keluhan dan keinginan ke dalam 

sebuah tabel.  Pengelompokan data tersebut nantinya  dijadikan sebagai 

masukan dan pertimbangan dalam perancangan alat ukir kayu tiga dimensi. 

Adapun keluhan dan keinginan pekerja dalam penggunaan alat ukir tiga dimensi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Pengelompokan data keluhan pekerja ukir 

NO Keluhan Jumlah Prosentase 

0
1 

Pada saat memahat pekerja sering 
nyeri pada punggung, pinggang, dan 
lengan karena terlalu lama 
membungkuk 

4 100% 

0
2 

Pada saat memahat pola – pola 
tertentu tangan dan kaki sering terkena 
palu maupun mata pahat 

2 50% 

0
3 

Untuk membuat benda yang sama, 
bentuk yang sama membutuhkan 
waktu yang lama, kemungkinan besar 
hasilnya tidak sama. 

3 75% 

0
4 

Karena terlalu banyak mata pahat, 
butuh penyimpanan yang khusus agar 
tidak mudah hilang 

3 75% 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data keluhan pekerja ketika 

melakukan aktivitas mengukir kayu, dimana diperoleh hasil tingkat keluhan 

terbesar meliputi kelelahan pada saat mengukir, sehingga menyebabkan kondisi 

tubuh tidak stabil. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mengetahui 

keinginan pekerja untuk perbaikan fasilitas alat ukir kayu saat ini. mengenai 

keinginan untuk perbaikan alat ukir kayu saat ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 5. Pengelompokan data keinginan pekerja ukir 

No Keinginan Pekerja Jumlah Prosentase 

1 Pada saat mengukir keluhan tidak sakit pada 
pinggang, punggung, paha,lengan 

4 100% 

2 Cidera pada anggota tubuh tidak terjadi lagi 2 50% 

3 Dalam mengukir, bisa meningkatkan 
produktifitas yang tinggi, dan hasil yang baik   

3 75% 

4 Alat yang digunakan tidak banyak, mudah 
penyimpanannya. 

3 75% 
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Tabel di atas menunjukkan hasil rekapitulasi data keinginan pekerja untuk 

perbaikan alat ukir kayu, dimana diperoleh hasil tingkat keinginan terbesar pada 

keinginan pekerja untuk mengurangi kelelahan  yang berlebih pada saat 

melakukan mengukir agar posisi tubuh saat melakukan aktivitas tersebut dapat 

stabil.   

4.2.2  Penentuan Solusi  Perancangan   

Berdasarkan kebutuhan perancangan yang telah dinyatakan dengan 

jelas, maka dapat dikembangkan suatu solusi pemecahan masalah. Penentuan 

solusi perancangan haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

perancangan yang berasal dari engineer atau peneliti. Pada penjabaran 

kebutuhan, peneliti melihat adanya peluang untuk mengantisipasi timbulnya 

keluhan pada bagian tubuh yaitu dengan merancang sebuah alat bantu kerja 

(fasilitas kerja) berupa alat ukir tiga dimensi .  Perancangan alat ukir tiga dimensi 

tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan keluhan. Untuk 

merancang alat ukir tiga dimensi  tersebut peneliti mengadopsi dan 

memodifikasi prinsip kerja alat Duplikat Kunci dan mesin Router/profil. Prinsip 

kerja dari beberapa peralatan tersebut nantinya akan didapatkan masukan 

tentang hal – hal yang ingin diganti ataupun dilakukan penambahan baik pada 

komponen atau kelengkapan alat ukir tiga dimensi  sebagai pertimbangan dalam 

perancangan. Solusi perancangan alatukir tiga dimensi  diadopsi dari prinsip 

kerja beberapa mesin diatas, namun dengan modifikasi dari engineer, sehingga 

diperoleh solusi perancangan sebagai berikut.   
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Tabel 6. Solusi perancangan keluhan dan keinginan 

No Keluhan % Keinginan % Solusi Perancangan 

01 Pada saat 
memahat pekerja 
sering nyeri pada 
punggung, 
pinggang, dan 
lengan karena 
terlalu lama 
membungkuk  

10
0 

Pada saat 
mengukir 
keluhan tidak 
sakit pada 
pinggang, 
punggung, 
paha,lengan    

100 Merancang alat ukir 
yang bisa 
mengurangi rasa 
sakit atau pun 
cidera, dengan posisi 
duduk/ berdiri 

02 Untuk membuat 
benda yang sama, 
bentuk yang sama 
membutuhkan 
waktu yang lama, 
kemungkinan besar 
hasilnya tidak 
sama.  

75 Dalam 
mengukir, 
bisa 
meningkatka
n 
produktifitas 
yang tinggi, 
dan hasil 
yang baik    

75 Merancang alat ukir 
dengan prinsip kerja 
menggunakan 
mesin/motor  
dengan putaran 
tinggi 

03 Karena terlalu 
banyak mata 
pahat, butuh 
penyimpanan yang 
khusus agar tidak 
mudah hilang 

75 Alat yang 
digunakan 
tidak banyak, 
mudah 
penyimpanan
nya. 

75 Merancang alat ukir 
dengan mata pahat 
sedikit, tetapi bisa 
untuk mengukir 
berbagai macam 
pola 

04 Pada saat 
memahat pola – 
pola tertentu 
tangan dan kaki 
sering terkena palu 
maupun mata 
pahat  

50 Cidera pada 
anggota 
tubuh tidak 
terjadi lagi  

50 Merancang alat yang 
aman digunakan  

 

Dari tabel  di atas diperoleh solusi perancangan, namun berdasarkan 

prioritas yang terbesar maka solusi perancangan difokuskan pada solusi pertama, 

dimana solusi tersebut  adalah merancang alat ukir kayu dengan 

mengedepankan alat yang  ergonomi  yang berfungsi untuk meringankan beban.   
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4.3  Perancangan Alat ukir kayu tiga dimensi 

Perancangan alat ukir kayu tiga dimensi ditentukan berdasarkan 

perhitungan energi ekspenditure sebelumnya dan data anthropometri pekerja 

dengan perhitungan persentil yang telah dilakukan. Perhitungan energi 

ekspenditure sebelum perancangan digunakan untuk mengetahui beban kerja 

atau konsumsi energi yang dihasilkan. Perhitungan energi ekspenditure pada 

bagian penyaringan dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 7. Konsumsi energi pekerja 

Pekerja Denyut Jantung 
Sebelum Bekerja (per 

menit) 

Denyut Jantung 
Setelah Bekerja (per 

menit) 

Ya Yb KE 

1 79 142 2.93 8.06 5.1
2 

2 66 149 2.34 8.86 6.5
1 

3 73 145 2.60 8.40 5.7
5 

4 70 153 2.52 9.34 6.8
3 

 Rata – rata     6.0 

 

Hasil perhitungan konsumsi energi (rata-rata) sebesar 6,06 kcal/min, 

dari hasil tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis pekerjaan berat. Selain 

tingkat konsumsi energi yang dibutuhkan dalam perancangan alat ukir kayu, data 

anthropometri juga harus disesuaikan dengan penggunanya. Hal ini sesuai 

dengan prinsip ergonomi dimana jenis pekerjaan harus disesuaikan dengan 

manusia yang menggunakannya agar keluhan atau permasalahan yang terjadi 
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dapat dikurangi dan menimbulkan kenyamanan. Data anthropometri yang 

digunakan dalam perancangan alat ukir tiga dimensi meliputi:  

a. Lebar bahu (lb)  

b. Diameter lingkar genggam (dlg)  

c. Tinggi bahu berdiri (tbb)  

d. Lebar tangan (lt)  

e. Tinggi siku berdiri (tsb) 

Data yang terkumpul, kemudian ditentukan perhitungan persentilnya, untuk 

mendapatkan batas ukuran yang diperlukan. Persentil yang digunakan pada 

perancangan alat ukir kayu  yaitu persentil 5, 50 dan 95. Penentuan persentil ini 

ditentukan dengan pertimbangan bahwa persentil ini dapat mengakomodasi 

data persentil ke 5, 50 atau 95, sehingga populasi dapat terlayani (Zelnik dan 

Panero, 2003).   Berikut adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persentil Data 

Antropometri. 

Tabel 8. Rekapitulasi perhitungan presentil data antropometri 

No Data yang Diukur Simbol SD P5 P50 P95 

1 Lebar bahu Lb 3.30 36.31 41.75 47.19 

2 Diameter lingkar 
genggam 

Dlg 0.57 2.55 3.50 4.45 

3 Tinggi bahu berdiri Tbb 6.87 119.68 131.00 142.32 

4 Lebar tangan Lt 1.29 12.38 14.50 16.62 

5 Tinggi siku berdiri Tsb 7.63 90.20 102.75 115.30 

 

Perancangan alat ukir kayu tiga dimensi ditentukan berdasarkan data 

anthropometri pekerja dan perhitungan persentil yang telah dilakukan. Pada 
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tahap ini dilakukan penentuan ukuran alat ukir kayu tiga dimensi. Penentuan 

dimensi ukuran dilakukan berdasarkan panjang alat ukir tiga dimensi dan tinggi 

alat ukir.  

4.3.1 Panjang alat ukir tiga dimensi 

Data anthropometri yang dibutuhkan untuk menentukan panjang alat 

ukir tiga dimensi adalah lebar bahu (lb) dengan persentil ke-95. Penggunaan 

persentil  dimaksudkan agar pekerja ukir kayu dapat merasa nyaman.  

Perhitungan panjang alat ukir kayu tiga dimensi, sebagai berikut:  

  Panjang alat ukir  = lb (P95) ± allowance  

           =  54,19 – 5  

           = 49,19 cm  

dengan pembulatan hasil perhitungan di atas, diperoleh panjang alat ukir hasil 

rancangan sebesar 49,19 cm.  

4.3.2 Tinggi alat ukir 

Data anthropometri yang dibutuhkan untuk menentukan ketinggian alat 

ukir tiga dimensi adalah tinggi bahu berdiri (tbb) dengan persentil ke-5. 

Penggunaan persentil  dimaksudkan pekerja dapat mengakomodasikan tinggi 

yang sesuai. Perhitungan ketinggian alat ukir tiga dimensi, sebagai berikut:  

Ketinggian alat ukir  = tbb (P5) ± allowance    

                =  119,68 + 10  

                 = 129,68 cm  
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dengan pembulatan hasil perhitungan di atas, diperoleh ketinggian alat ukir 

rancangan sebesar 129,68 cm. Berikut adalah gambar alat ukir tiga dimensi. 

 

 

Gambar 12. Alat ukir tiga dimensi hasil rancangan 

 4.4 Bill of Material Rancangan Alat Ukir 3 Dimensi 

Material penyusun produk alat ukir tiga dimensi (bill of material) 

terdapat beberapa komponen. Komponen - komponen tersebut dirangkai 

menjadi satu sehingga menjadi sebuah alat yang dapat dioperasikan. Dapat 

dijelaskan dari masing - masing komponen penyusun produk beserta fungsinya, 

yaitu:  

1. Alat ukir tiga dimensi, merupakan gabungan dari beberapa komponen 

penyusun yang berfungsi untuk mengurangi beban kerja (kelelahan).   

2.  Rangka dasar, merupakan gabungan rangka besi dengan proses pengelasan 

yang berfungsi sebagai penyangga.  
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3. Sistem penggerak merupakan bagian dari rangka yang berfungsi untuk 

menggerakkan alat pahat   melalui putaran, dimana rangka tersebut terbuat 

dari, as dan bearing.   

4.5 Penentuan Spesifikasi Produk    

Spesifikasi produk ditentukan berdasarkan komponen-komponen yang 

digunakan dalam perancangan alat penyaring tahu. ditentukan berdasarkan 

pengetahuan peneliti (engineer) tentang material ataupun peralatan, dan juga 

komponen, selain itu engineer juga melakukan konsultasi dengan pakar 

konstruksi dalam penentuan komponen tersebut. Komponen yang digunakan 

dalam penentuan perancangan alat ukir 3 dimensi meliputi: Hand Router, Mata 

Pena duplikat, ayunan alat ukir tiga dimensi, penyeimbang utama, rel utama alat 

ukir tiga dimensi, dan sumbu as. 

4.5.1 Hand Router   

Hand Router dipilih karena berfungsi sebagai komponen penggerak 

mata pahat yang dapat membantu meringankan beban dalam memahat kayu 

sebagai media ukir, hand router yang digunakan dengan daya putar tanpa beban 

25000 Rpm, dengan daya AC 220 Watt Hand router yang digunakan dalam 

perancangan adalah Hand router bekas, dengan spesifikasi MT370. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisasi biaya perancangan. Berikut adalah gambar dari 

Hand Router. 
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Gambar 13. Motor pahat hand router 

4.5.2 Mata Pena Duplikat 

Mata pena duplikat merupakan bagian dari alat ukir tiga dimensi yang 

berfungsi untuk mengikuti alur bentuk dari sebuah benda yang kemudian secara 

otomatis di ikuti secara bersamaan melaui satu poros yang sejajar dengan mesin 

hand router sehingga mata pahat hand router akan menyesuaikan alur bentuk 

benda yang sesuai dengan yang dilewati oleh pena.  Mata pena duplikat yang 

digunakan dalam perancangan dengan diameter yang sama dengan mata pahat 

dengan perbandingan 1 : 1,adapun yang saat ini digunakan 6mm dan 

5mm.Berikut adalah gambardari Mata Pena Duplikat : 

 

Gambar 14. Mata pena duplikat 
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4.5.3 Ayunan Alat Ukir Tiga Dimensi 

Ayunan alat ukir merupakan bagian dari alat ukir tiga dimensi yang 

berfungsi sebagai penyangga motor hand Router dan mata pena duplikat dengan 

bentuk sejajar lurus antara sumbu mata pahat dengan mata pena duplikat, 

ayunan alat ukir tiga dimensi ini dirancang sedemikian rupa dengan radius 

ayunan 90o  agar dapat bergerak mengikuti alur benda tiga dimensi yang akan di 

duplikat. Panjang dari ayunan alat ukir ini 50 cm.Berikut adalah gambarnya. 

 

 

Gambar 15. Ayunan alat ukir 

4.5.4 Penyeimbang  Utama 

Penyeimbang  utama alat ukir tiga dimensi merupakan bagian dari alat 

ukir tiga dimensi yang berfungsi sebagai  penyeimbang gerak moment dari motor 

ukir pada saat motor bekerja, dengan adanya  penyeimbang ini akan 

memudahkan pekerja ukir menggerakkan ayunan alat ukir menjadi ringan, 

perancang mendesainnya dengan prinsip kerja dari pesawat sederhana jenis 

pengungkit, yang mana penyeimbang utama mempunyai tiga bagian penting, 



65 
 

yaitu titik tumpu, kuasa dan beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah (berada 

di antara beban dan kuasa), beban terletak diujung penyeimbang utama, adapun 

kuasa terletak di ujung yang berlawanan dengan beban. Kuasa merupakan gaya 

yang diperlukan untuk mengangkat beban, jika beban antara kedua ujung  tidak 

sama maka tidak akan seimbang, dengan gaya beban yang seimbang maka alat 

utama gerak mesin ukir tiga dimensi ini akan semakin ringan, dan memudahkan 

dalam menjalankan mesin ukir tiga dimensi. Gambar di bawah ini merupakan 

gambar dari penyeimbang Utama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  16. Penyeimbang utama alat ukir 

4.5.5 Rel Utama alat ukir 3 Dimensi 

Rel Utama alat ukir tiga dimensi merupakan bagian dari alat ukir tiga 

dimensi yang di desain untuk  bergerak maju dan mundur, rel utama ini di 

rancang dengan memakai 8 buah bearing roda depan sepeda anak – anak 

dengan diameter 30mm, yang dipasang pada plat siku, dipasang dengan sudut 

kemiringan 45o berhadap hadapan sehingga membentuk huruf “V” terbalik yang 
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berfungsi sebagai roda penyangga pada bantalan rel, sehingga jika digerakkan 

maju maupun mundur akan tetap lurus mengikuti bantalan rel, dan jika roda 

penyangga mendapat gaya gerak ke samping kiri dan kanan maka tidak akan 

keluar dari rel utama. Rel utama ini di desain dengan dimensi panjang 60 cm atau 

separuh dari panjang bantalan rel. Berikut adalah gambardari Rel Utama: 

 

 

 

 

 

 

Gambar  17. Rel utama alat ukir 3 dimensi 

4.5.6. Sumbu As  

Sumbu As alat ukir tiga dimensi merupakan bagian gerak yang paling 

penting pada alat ukir tiga dimensi ini, sumbu as ini mempunyai diameter 30mm 

dengan panjang 125cm, sumbu as ini berfungsi sebagai sumbu utama penyangga 

poros pada penyeimbang beban dan berfungsi untuk menciptakan gerak naik – 

turun dan gerak ke kanan – kiri dari mesin utama alat ukir tiga dimensi, Berikut 

adalah gambar dari Sumbu As Utama. 
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gambar 18. Sumbu AS utama 

4.6 Prototype Alat Ukir 3 Dimensi 

Prototipe merupakan hasil rancangan yang dibuat berdasarkan 

perhitungan anthropometri pekerja dengan tujuan sebagai evaluasi produk. 

Gambar 4.3 berikut ini merupakan prototipe hasil rancangan alat ukir 3 

dimensi.   

 

 

Gambar 19. Prototype Alat ukir 3 dimensi 

Berdasarkan prototype tersebut, evaluasi hasil rancangan dapat ditentukan 

dengan mengoperasikan alat ukir untuk mengetahui hasil yang diinginkan.  
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4.7 Penentuan Mekanika Alat ukir tiga dimensi 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan mekanik alat ukir tiga dimensi 

Mekanika alat ukir tiga dimensi meliputi: Perhitungan kekuatan rangka, adalah 

sebagai berikut.  4.7.1 Perhitungan kekuatan rangka 

Jika diketahui :  

 Massa (m) = 31 kg 

 Gaya gravitasi (g) = 10 m/s2  

 Gaya gerak alat = 20N 

 Maka kekuatan rangka : 

  F = 0 

  N – m.g = 0 

   N = m.g 

   N = 310 N 

Kekuatan rangka : 

  F = 0 

  -F1-F2 + F3 = 0 

  -310-20+F3 = 0 

   F3 = 330N 

 

4.8 Penentuan Estimasi Biaya  Alat Ukir tiga dimensi  

Estimasi biaya dilakukan untuk memperkirakan besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk perancangan alat bantu fasilitas kerja yang berupa alat ukir 
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tiga dimensi untuk mengurangi tingkat kelelahan dan membantu mengurangi 

beban. Asumsi biaya yang dihitung meliputi biaya material, dan biaya non 

material. Keseluruhan biaya material yang ditunjukkan diperoleh dari bengkel 

konstruksi. Berikut di bawah ini adalah tabel Rincian biaya material alat ukir tiga 

dimensi: 

 

Tabel 9. Rincian biaya material alat ukir tiga dimensi 

NO BAHAN KEGUNAAN UKURAN BIAYA 
(Rp) 

1 Besi L Rangka luar (Dasar) tebal 2mm 500.000 

2 Besi Kotak Sebagai Rangka penggerak Tebal2mm 240.000 

3 Besi 
Lembaran 
(handmade) 

Sebagai rangka penggerak 
ukir 

Tebal 5mm 1.400.000 

4 Besi ST37 Sebagai AS dalam rangka 
penggerak  

Diameter 
30mm  

250.000 

5 Bearing Sebagai rel penggerak UCF 20 200.000 

6 Baut Sebagai penjepit dan AS 
bearing 

M10, M8 20.000 

7 Cat besi Pelindung dari karat Tersedia di 
pasaran 

97.000 

8 Papan kayu Sebagai alas benda kerja Di sesuaikan 74.000 

9 Mata pahat Mata pahat utama 5mm 25.000 

10 Hand router Motor penggerak mata 
pahat 

Tersedia di 
pasaran 

450.000 

 TOTAL   3.256.000 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp.3.256.000,- 
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Biaya non material terdiri dari biaya tenaga kerja (termasuk biaya proses 

permesinan), biaya ide, dan transportasi. Besarnya biaya non material yang 

dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 10. Rincian biaya non material 

NO BIAYA NON MATERIAL PENGELUARAN BIAYA 

(Rp) 

1 Biaya tenaga kerja 500.000 

2 Biaya transportasi 250.000 

 TOTAL BIAYA 750.000 

 

Besarnya biaya non material yang di butuhkan dalam pembuatan alat 

ukir tiga dimensi adalah sebesar Rp.750.000,-. Jadi total biaya keseluruhan yang 

dikeluarkan dalam pembuatan alat ukir tiga dimensi adalah sebesar Rp. 

4.016.000,-   

4.9 ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Analisis dan interpretasi hasil penelitian bertujuan menjelaskan hasil 

dari pengolahan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih jelas. Analisis 

dalam penelitian ini diuraikan pada sub bab berikut ini.  
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4.9.1 Analisis Alat ukir tiga dimensi     

Analisis dalam hal ini meliputi analisis alat ukir tiga dimensi yang ada 

saat ini, dengan menggunakan tegnologi berbasis software, sehingga dalam 

pengoperasiaanya  menggunakan tenaga ahli dan membutuhkan keahlian dan 

keterampilan khusus untuk melakukannya. Selain itu waktu yang dibutuhkan 

untuk proses pembelajaran dengan menggunakan alat ukir tiga dimensi berbasis 

CNC saat ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan agar bisa 

mengoperasikannya dengan mahir.  Sedangkan alat ukir tiga dimensi hasil 

rancangan mahasiswa dalam proses pengoperasiannya sangatlah mudah, tanpa 

keahlian khusus, dengan biaya yang relatif murah. Dalam dunia pekerja seni ukir 

saat ini Berdasarkan hasil energi ekspenditure proses mengukir menurut rata – 

rata  menghasilkan konsumsi energi sebesar 6,06 kcal/min, dimana tingkat 

konsumsi energi tersebut tergolong dalam jenis pekerjaan berat. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut maka perlu diadakan perancangan alat ukir 

tiga dimensi yang dapat mengurangi tingkat kelelahan pekerja.   

4.9.2 Analisis Rancangan Alat Ukir Tiga Dimensi 

Perancangan alat ukir tiga dimensi dirancang sesuai dengan kebutuhan, 

keluhan, dan keinginan pekerja, agar diperoleh manfaat yang dapat mengurangi 

keluhan. Berdasarkan hal tersebut, perancangan disesuaikan dengan prinsip 

ergonomi, dimana alat ukir yang dirancang disesuaikan dengan anthropometri 

pekerja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keluhan dan memudahkan pekerja 

dalam pengoperasiannya. Hasil perancangan alat ukir tiga dimensi yang 
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disesuaikan dengan antropometri pekerja dapat dilihat pada gambar 4.4, dimana 

dalam perancangan alat ukir dilengkapi dengan hand router yang berfungsi 

untuk mengurangi beban.  Pemakaian alat ukir tiga dimensi  hasil rancangan 

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi pekerja mengalami penurunan. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil validasi konsumsi energi sebagai berikut.  

Tabel 11. Hasil validasi konsumsi energi 

Pekerja 
Denyut jantung 

sebelum 

bekerja/menit 

Denyut jantung 

sesudah 

bekerja/menit 

Ya Yb KE 

1 79 95 2,93 3,88 0,94 

2 66 86 2,34 3,32 0,97 

3 73 92 2,64 3,68 1,04 

4 70 98 2,51 4,09 1,57 

 Rata – rata    1,13 

 

Hasil validasi tersebut menunjukkan konsumsi energi rata-rata pekerja 

adalah sebesar 1,13 kcal/min dengan kategori jenis pekerjaan ringan. Dalam hal 

ini konsumsi energi yang terjadi mengalami penurunan sebesar 4,93 kcal/min. 

Sedangkan dari segi waktu yang dibutuhkan  untuk melakukan aktivitas mengukir 

dengan alat hasil rancangan sebesar 15 menit.  Berdasarkan kondisi tersebut 

kecepatan proses mengukir  mengalami peningkatan dengan adanya penurunan 

waktu mengukir  tersebut, sehingga proses mengukir akan berdampak pada 
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peningkatan produktivitas. Perbandingan kecepatan proses mengukir sebelum 

dan sesudah menggunakan alat hasil rancangan dapat dilihat pada table berikut.   

Tabel 12. Perbandingan kecepatan proses mengukir 

Proses 
pengukiran 

Waktu 
proses/jam 

Tahap proses 
(kali) 

Hasil 
produktifitas/Unit 

Sebelum 
menggunakan 
alat rancangan 

8 3 
 

3 

Sesudah 
menggunakan 
alat rancangan 

8 3 7 

    

Berdasarkan hasil validasi produktifitas alat ukir diatas sebelum 

menggunakan alat rancangan  sebesar 3 unit produk, sedangkan setelah 

menggunakan alat hasil rancangan sebesar 7 unit produk. Hal ini menunjukkan 

adanya proses kenaikan kecepatan produktifitas. 

4.9.3 Proses Penggunaan Alat ukir tiga dimensi    

Perbedaan mekanisme proses pemakaian alat ukir sebelum dan setelah 

perancangan Secara garis besar adalah pada proses pemahatan, yang mana pada 

proses pemahatan sebelumnya masih menggunakan alat ukir manual, yang 

terdiri dari satu set mata pahat dan palu sebagai alat ukir, sedangan pada alat 

hasil rancangan yaitu alat ukir tiga dimensi sudah menggunakan motor/dinamo 

sebagai penggerak mata pahat, dan hanya memerlukan satu jenis ukuran mata 

pahat yaitu menggunakan mata pahat ukuran 5mm. dalam pengoperasiannya 

alat ukir tiga dimensi ini sangatlah mudah, hanya menggunakan energi dari listrik 
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rumahan, serta pada proses pengukiran sebuah benda para pengrajin hanya 

perlu membuat sebuah Mal benda tiga dimensi  yang dinginkan, kemudian 

melekatkannya ditempat yang telah tersedia seperti gambar di bawah ini dengan 

menggunakan lem Alteco atau lem G, pada saat mengelem Mal benda tiga 

dimensi secukupnya saja agar nantinya mudah melepaskanya kembali, Berikut di 

bawah adalah gambar mal benda tiga dimensi. 

 

 

Gambar 20. Mal benda yang akan di ukir 

 

Jika mal benda yang akan diukir sudah siap maka langkah selanjutnya, 

merekatkan bahan yang akan di ukir, cara merekatkannya pun sama dengan 

menggunakan lem, pada saat pemasangan bahan ukir haruslah sejajar dengan 

mal dan jarak antara mal dan bahan 40cm agar memudahkan dalam proses 

pengerjaannya, ketebalan  bahan harus disesuaikan dengan Mal agar 

pengerjaannya lebih mudah dan cepat dapat dilihat di gambar di bawah ini : 

 



75 
 

 

Gambar 21. Mata pahat ukir 5mm 

 

Ketika mal benda tiga dimensi  dan bahan baku sudah siap maka tinggal 

proses pengerjaannya saja, cara pengerjaannya yaitu, dengan cara tangan kanan 

memegang pena mal tepat diatas mal benda kemudian gerakkan pena mengikuti 

alur benda tersebut dan secara otomatis dinamo dengan putaran tinggi dengan 

mata pahat ukir akan mengukir mengikuti alur bentuk benda tersebut, pada saat 

proses pengerjaan menggunakan alat ukir tiga dimensi ini yang perlu 

diperhatikan adalah perlengkapan keselamatan kerja APD (alat pelindung diri) 

meliputi, sepatu,  kaca mata pelindung, penutup telinga, sarung tangan kain. 

Dengan menggunakan alat ukir tiga dimensi ini diharapkan dapat memudahkan 

para pekerja seni ukir bisa lebih kreatif dan bisa memajukan dan memajukan 

usaha kecil menengah kebawah yang diharapkan bisa bersaing dengan industri 

ukir menengah ke atas yang sudah menggunakan mesin ukir berbasis CNC. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya serta saran pengembangan penelitian selanjutnya. 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Alat ukir tiga dimensi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan para pekerja seni 

ukir yaitu : 

a. Penggunaan alat pahat yang ringkas dan efisien. 

b. Pekerja ukir bisa membuat karya ukir tanpa harus berimajinasi.  

c. Desain alat ukir tiga timensi yang kokoh dan tahan lama karena terbuat 

dari bahan besi. 

d. Alat ukir tiga dimensi di desain untuk mengurangi kelelahan dan cidera 

dalam proses mengukir.  

e. Alat ukir tiga dimensi di desain untuk menduplikat model bentuk benda 

berbahan kayu. 

2. Perancangan alat ukir tiga dimensi dibuat secara modifikasi dari mesin ukir 

berbasis CNC yang sudah ada karena biaya yang dikeluarkan akan lebih 

murah dibandingkan dengan biaya pembuatan mesin ukir CNC yang dibuat 

pabrikan.  
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5.2 SARAN 

Setelah menganalisa data- data yang ada, beberapa saran yang dapat 

diberikan oleh penulis  untuk langkah pengembangan atau penelitian selanjutnya 

yaitu: 

1. Perancangan alat ukir tiga dimensi untuk penelitian selanjutnya disarankan 

dirancang dengan menggunakan pedal saklar sistem otomatis untuk 

menyalakan motor. 

2. Perancangan alat ukir tiga dimensi untuk penelitian selanjutnya disarankan 

dirancang untuk mengurangi suara motor router yang terlalu bising. 

3.  Perancangan alat ukir tiga dimensi untuk perancangan selanjutnya 

disarankan agar di buatkan alat pengunci benda kerja dan mal benda yang 

akan didupliklat. 
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