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PERANCANGAN ULANG MESIN PENGUPAS KACANG TANAH
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

(Industri Rumah Tangga Desa Wukirsari, Wonosari, Gunung Kidul)

Oleh :

WAHYU ADI NUGROHO
(D600020182)

ABSTRAK

Kesehatan dan keselamatan kerja pekerja sangatlah perlu diperhatikan
terlebih untuk industri Rumah tangga seperti halnya Industri pengupasan kacang.
Selama bekerja pekerja merasakan pegal pada punggung, pinggang, lengan
tangan, pergelangan tangan dan siku. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas
dengan melakukan perancangan ulang mesin pengupas kacang tanah.

Dalam perancangan ulang fasilitas kerja berupa mesin kacang tanah hal
yang perlu diperhatikan adalah antropometri ukuran tubuh operator, keluhan-
keluhan selama bekerja, waktu proses pengupasan kacang tanah dan denyut
jantung selama bekerja. Untuk mengetahui pengaruh antara perlakuan sebelum
dan sesudah perancangan dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan uji
Paired Sample T-Test.

Hasil penelitian menunjukan bahwa waktu baku pada kondisi sebelum
perancangan sebesar 0,102 jam/kg dan output standar sebesar 29,5 kg/jam.
Sedangkan setelah perancangan sebesar 0,023 jam/kg dan output standarnya
sebesar 130,5 kg/jam dengan peningkatan output standar 101 kg/jam. Konsumsi
energi setelah bekerja pada kondisi sebelum perancangan sebesar  4,58
Kkal/menit dan setelah perancangan sebesar 3,7 Kkal/menit dengan penurunan
tingkat konsumsi energi sebesar  0,88 Kkal/menit.

Kata kunci : Perancangan, Antropometri, Waktu baku, Konsumsi energi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta yang sebagian besar wilayahnya adalah area pertanian, adapun

hasil dari bertani bermacam-macam diantaranya padi, kedelai, jagung, juga

kacang tanah. Para petani di wilayah Gunungkidul pada umumnya masih

melakukan aktivitas pekerjaannya secara manual/sederhana, kalaupun

menggunakan alat maka alat tersebut masih sederhana dan tenaga manusia

masih memegang peranan paling penting dalam bertani, Contohnya membajak

sawah masih menggunakan ternak sapi atau di cangkul dengan tenaga

manusia, demikian juga dalam mengupas kacang tanah masih menggunakan

tangan manusia sehingga berakibat tangan si pengupas biasanya bengkak pada

jari jempol dan telunjuk. Mengupas kacang tanah biasanya di lakukan setelah

kacang tanah benar-benar kering, ini di maksudkan agar mendapatkan kacang

tanah yang berkualitas atau tidak mudah busuk.

Saat ini sudah ada alat pengupas kacang tanah yang dirancang dan

dirakit oleh penduduk Dusun Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Alat pengupas kacang tanah tersebut

memang cukup membantu para petani dan pedagang dalam mengupas kacang

tanah, tapi setelah menggunakan alat pengupas kacang tersebut terlalu lama
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badan akan terasa pegal-pegal terutama pada lengan tangan, pingang dan

punggung. Target atau jadwal penyetoran benih kacang tanah kepada pemesan

sering terlambat karena banyaknya kacang tanah yang di pesan dan alat yang

ada  belum bisa untuk memenuhi kebutuhan pemesan.

Melihat berbagai permasalahan yang ada khususnya yang di rasakan

oleh penduduk Dusun Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul, maka di perlukan perancangan alat yang lebih baik

lagi yang tentunya akan sangat membantu penduduk Dusun Wukirsari,

Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dalam

memenuhi permintaan pemesan. Dalam perancangan alat pengupas kacang

tanah yang ergonomi sangat dibutuhkan ukuran dimensi tubuh yang pas

dengan ukuran alat pengupas kacang tanah tersebut. Data anthropometri akan

digunakan untuk ukuran alat pengupas kacang tanah yang akan dirancang.

Sedangkan data anthropometri yang relevan untuk digunakan adalah tubuh

posisi berdiri, panjang telapak tangan dan lebar telapak tangan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada perbaikan waktu pengupasan

kacang tanah. Hal ini dilakukan mempunyai tujuan agar pengupasan kacang

tanah mempunyai waktu minimal sehingga penduduk Dusun Wukirsari,

Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul bisa

lebih efektif dan efisien.

Paparan di atas menggambarkan bahwa penduduk Dusun Wukirsari,

Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

memerlukan suatu alat pengupas kacang tanah yang dapat meminimalkan
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waktu pengupasan kacang tanah, sehingga berpengaruh terhadap efektif dan

efisien. Dalam penelitian diusulkan untuk mengambil tema “perancangan alat

pengupas kacang tanah untuk meminimalkan waktu pengupasan”. Penelitian

ini diambil dengan tujuan agar dapat membantu penduduk Dusun Wukirsari,

Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dalam

mengupas kacang tanah sehingga dapat memenuhi permintaan pemesan.

Sebagai kelengkapan analisis, maka permasalahan ini akan

menggunakan metode pengujian yang sudah familier digunakan namun tetap

dapat menunjukkan data yang aktual, yaitu yang dapat menunjukkan seberapa

besar keinginan penduduk Dusun Wukirsari, kelurahan Baleharjo, Kecamatan

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul terhadap fungsi atau kegunaan

perancangan alat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada perbedaan waktu pengupasan kacang tanah sebelum

perancangan dengan sesudah perancangan?

2. Apakah dengan alat pengupas kacang tanah setelah perancangan dapat

mengurangi rasa tidak nyaman pada badan terutama lengan tangan,

pinggang dan punggung.

3. Apakah alat pengupas kacang hasil perancangan mampu menghasilkan

tingkat efisiensi waktu yang lebih tinggi?
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1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan mempermudah memahami

permasalahan yang akan dibahas maka perlu adanya batasan masalah, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan khusus untuk membuat alat pengupas kacang

tanah yang sudah kering.

2. Metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah pihak petani

tersebut setuju atau tidak dengan alat pengupas kacang  tanah tersebut

adalah metode pengujian Standardised Nordic Questionnaires (SNQ).

3. responden adalah para petani palawija yang ada di wilayah Gunungkidul

selanjutnya diuji dengan test kecukupan data. Data antropometri yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tubuh posisi berdiri, dan panjang

tangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Merancang alat pengupas kacang tanah untuk meminimalkan waktu

mengupas kacang tanah.

2. Mendesain produk dengan menerapkan data Antropometri manusia

terhadap alat pengupas kacang tanah.
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Setelah penelitian ini selesai manfaat yang diperoleh adalah sebagai

berikut :

1. Dengan menggunakan alat pengupas kacang tanah hasil perancangan

dapat meminimalkan waktu mengupas kacang tanah.

2. Dapat mengurangi keluhan pegal-pegal pada badan terutama pada

lengan tangan, pinggang dan punggung.

1.6. Sistematika Penulisan laporan

Dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sitematika penulisan

sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada  bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang teori-teori yang diambil dari beberapa

litelatur, buku dan dokumentasi lainya yang mendukung masalah

penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, metode pengumpulan data,

metode pengolahan data,analisa data dan kerangka pemecahan

masalah.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hsil penelitian yang dilakukan pada pekerja

meliputi perbandingan cara kerja lama dan setelah penggunaan

alat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari analisa data serta

mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

dan masukan bagi pekerja.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Wardoyo pada tahun 2007

dengan judul “Perancangan Meja Dan Kursi Kerja Yang Ergonomis Serta

Pengaplikasian Motion Study Pada Stasiun Kerja Packaging Sebagai

Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja”. Obyek penelitian ini adalah pada

stasiun kerja Packing di PT. Pedro Yogyakarta. Dimana pada penelitian ini

melakukan perancangan meja dan kursi kerja dengan menerapkan data

anthropometri serta perbaikan layout kerja sehingga mengurangi gerakan

kerja yang kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Zamzami pada tahun 2006

dengan judul “ Usulan Perancangan dan Pengembangan Anjungan Flexi

Mandiri Berdasarkan Aspek Ergonomi dan Metode Quantity Function

Deployment (QFD)”. Obyek penelitian ini adalah melakukan perancangan

anjungan flexi mandiri yang ergonomis dan sesuai dengan keinginan

pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Nono Suwarjono pada tahun 2006

dengan judul “Rancangan Perbot Fasilitas Kerja Dan Kursi Pada Aktivitas

Pengikiran Wajan Sebagai Perbaikan Gerakan Dan Posisi Kerja

Operator”. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan pengecoran

alumunium “SP”. Penelitian ini melakukan perancangan perbot fasilitas
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kerja dan kursi untuk mengurangi ketidaknyamanan operator dalam bekerja

sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja

Penelitian yang dilakukan sekarang adalah melakukan perancangan

ulang mesin pengupas kacang tanah milik penduduk dusun Wukirsari,

kelurahan Baleharjo, kecamatan Wonosari, kabupaten Gunungkidul. Dari

penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu posisi kerja yang Efektif,

Aman, Nyaman, Sehat dan Efisien (ENASE) dilihat dari perbandingan

denyut jantung dan konsumsi oksigen sebelum dan sesudah perancangan.

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebagai perbandingan dalam

melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat

pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kajian Pustaka

No Peneliti/

Tahun

Permasalahan Kerangka

Pemecahan

Hasil Tempat

Penelitian

1. Adnan

Wardoyo,

2007

Tidak adanya

fasilitas meja

dan kursi kerja

(duduk lesehan)

sehingga

mengakibatkan

keluhan-

keluhan pada

bagian tubuh,

layout

(penempatan

benda kerja)

tidak permanen,

Melakukan

perancangan

meja dan kursi

kerja dengan

menerapkan

data

antropometri

serta perbaikan

layout kerja

sehingga

mengurangi

gerakan kerja

yang kurang

Dihasilkan

rancangan meja

dan kursi kerja

yang memiliki

atribut kerja

sesuai dengan

ukuran tubuh

manusia serta

layout yang

sesuai dengan

jenis pekerjaan

sehingga dapat

meningkatkan

PT. Pedro

Yogyakarta
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sehingga selalu

berubah dalam

setiap

pekerjaan.

efektif. produktivitas.

2 Lailatul

Zamzami,

2006

Anjungan flexi

mandiri yang

ada saat ini

belum

ergonomis

Melakukan

perancangan

anjungan flexi

mandiri yang

ergonomis dan

sesuai dengan

keinginan

pengguna.

Sebuah

rancangan

anjungan flexi

mandiri yang

ergonomis dan

sesuai dengan

keinginan

pengguna.

PT. Telkom

Yogyakarta.

3. Nono

Suwarjono

, 2006

Posisi kerja

operator yang

membungkuk

dan kaki dilipat

karena bidang

kerja lebih

rendah dari

tempat duduk

yang ada

Merancang

perabot fasilitas

kerja dan kursi

berdasarkan

ukuran

antropometri

untuk

mengurangi

ketidak

nyamanan

operator dalam

bekerja upaya

peningkatan

produktivitas

kerja

Dihasilkan

rancangan

perbot dan kursi

dengan ukuran

antropometri,

mudah

digunakan dan

desain yang

inovatif sebagai

upaya perbaikan

posisi kerja

operator. Dari

rancangan

tersebut terjadi

peningkatan

produktivitas

output standar

sebesar 11.32 %

Perusahaan

Pengecoran

Alumunium

“SP”

Yogyakarta
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2.2. Sejarah Ergonomi

Istilah ergonomi mulai dicetuskan pada tahun 1949, akan tetapi

aktivitas yang berkaitan dengannya telah bermunculan puluhan tahun

sebelumnya. Beberapa kejadian penting diilustrasikan sebagai berikut.

2.2.1.C.T. Thackrah, England, 1831

Thackrah adalah seorang dokter dari Inggris yang meneruskan

pekerjaan dari seorang Italia bernama Ramazzini, dalam serangkaian

kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan kerja yang tidak nyaman

yang dirasakan oleh para operator ditempat kerjanya. Ia mengamati

postur tubuh pada saat bekerja sebagai bagian dari masalah kesehatan.

Pada saat ini Thackrah mengamati seorang penjahit yang bekerja dengan

posisi dan dimensi kursi-meja yang kurang sesuai secara antropometri,

serta pencahayaan yang tidak ergonomis sehingga mengakibatkan

membungkuknya badan dan iritasi indera penglihatan. Disamping itu

juga mengamati para pekerja yang berada pada lingkungan kerja dengan

temperatur tinggi, kurangnya ventilasi, jam kerja yang panjang, dan

gerakan kerja yang berulang-ulang (repetitive work).

2.2.2.F.W. Taylor, USA, 1898

Frederick W. Taylor adalah seorang insinyur Amerika yang

mendapatkan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam

melakukan suatu pekerjaan. Beberapa metodenya merupakan konsep

ergonomi dan manajemen modern.
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2.2.3.F.B. Gilberth, USA, 1911

Gilberth juga mengamati dan mengoptimasi metode kerja, dalam

hal ini lebih mendetail dalam analisa gerakan dibandingkan dengan

Taylor. Dalam bukunya Motion Study yang diterbitkan pada tahun 1911

ia menunjukkan bagaimana postur membungkuk dapat diatasi dengan

mendesain suatu sistem meja yang dapat diatur naik turun (adjustable).

2.2.4.Badan Penelitian untuk Kelelahan Industri (Industrial Fatique

Research Board), England, 1918

Badan ini didirikan sebagai penyelesaian masalah yang terjadi di

pabrik amunisi pada perang dunia pertama. Mereka menunjukkan

bagaimana output setiap harinya meningkat dengan jam kerja per

harinya menurun. Disamping itu mereka juga mengamati waktu siklus

optimum untuk sistem kerja berulang (repetitive work sistem) dan

menyarankan adanya variasi dan rotasi pekerjaan.

2.2.5.E. Mayo dan Rekan, USA, 1933

Elton Mayo seorang warga negara Australia, memulai beberapa

studi disuatu perusahaan listrik yaitu Western Electric Company,

Hawthorne, Chicago. Tujuannya studinya adalah untuk

mengkuantifikasi pengaruh dari variabel fisik seperti misalnya

pencahayaan dan lamanya waktu istirahat terhadap faktor efisiensi dari

para operator kerja pada unit perakitan.
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2.3. Definisi Ergonomi

Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu  “Ergon” dan “Nomos“

(hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek–aspek

manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi,

psikologi, engineering, managemen dan desain atau perancangan. Ergonomi

berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan

kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, dan tempat rekreasi. Di

dalam  ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem  dimana manusia, fasilitas

kerja dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu

menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. Ergonomi disebut juga

sebagai “Human Factor”. Ergonomi juga digunakan oleh berbagai macam

ahli atau professional pada bidangnya masing-masing, misalnya seperti : ahli

anatomi, arsitektur, perancangan produk industri, fisika, fisioterapi, terapi

pekerjaan, psikologi dan teknik industri.

Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang

bangun ataupun rancang ulang. Hal ini meliputi perangkat keras seperti

misalnya perkakas kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi,

pegangan alat kerja (workholders), sistem pengendali (control), alat peraga

(display), jalan/lorong (acces ways), pintu (door), jendela (windows) dan

sebagainya. Ergonomi dapat berperan pula sebagai desain pekerjaan pada

suatu organisasi, seperti dalam penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan

jadwal pergantian waktu kerja, meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain.

Ergonomi juga dapat berperan sebagai desain perangkat lunak karena
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dengan semakin banyaknya pekerjaan yang berkaitan erat dengan komputer.

Disamping itu ergonomi juga dapat memberikan peran dalam peningkatan

keselamatan dan kesehatan kerja, seperti dalam mendesain suatu sistem

kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot

manusia, mendesain stasiun kerja untuk alat peraga visual.

Maksud dan tujuan disiplin ergonomi adalah mendapatkan

pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi

manusia dengan lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan informasi

mengenai sifat-sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia yang

dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem manusia mesin yang optimal,

sehingga dapat dioperasikan dengan baik oleh rata-rata operator yang ada.

Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem yang melibatkan

manusia, fasilitas kerja serta lingkungannya. Disiplin ini akan mempelajari

keterbatasan dari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan fasilitas

kerja. Hal ini didasarkan adanya keterbatasan kemampuan manusia saat

berhadapan dengan lingkungan sistem kerjanya yang berupa mesin,

peralatan dan metode kerja.

2.4. Aspek-aspek Pendekatan Ergonomi

Berkaitan dengan perancangan stasiun kerja dalam industri, ada

beberapa aspek pendekatan ergonomis yang harus dipertimbangkan, antara

lain :
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2.4.1.Sikap dan Posisi Kerja

Pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan sikap atau

posisi kerja, baik duduk ataupun berdiri merupakan suatu hal yang

sangat penting. Adanya sikap atau posisi kerja yang tidak mengenakkan

dan berlangsung dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan pekerja

cepat mengalami kelelahan serta membuat banyak kesalahan. Terdapat

sejumlah pertimbangan ergonomis antara lain:

1. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan

posisi membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering, atau

jangka waktu yang lama.

2. Pengaturan posisi kerja dilakukan dalam jarak jangkauan normal

Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri dalam waktu yang

lama dengan kepala, leher, dada atau kaki dalam posisi miring.

3. Operator tidak seharusnya bekerja dalam frekuensi atau periode

waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada diatas level siku

yang normal.

2.4.2.Kondisi Lingkungan Kerja

Faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja, terdiri dari faktor

yang berasal dari dalam diri manusia (intern) dan faktor dari luar diri

manusia (ekstern). Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah kondisi

lingkungan yang meliputi semua keadaan yang terdapat di sekitar

tempat kerja seperti temperatur, kelembaban udara, getaran mekanis,

warna, bau-bauan dan lain-lain. Adanya lingkungan kerja yang bising,
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panas, bergetar atau atmosfer yang tercemar akan memberikan dampak

yang negatif terhadap kinerja operator.

2.4.3.Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja.

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur-

prosedur untuk membuat gerakan kerja yang memenuhi prinsip-prinsip

ekonomi gerakan. Gerakan kerja yang memenuhi prinsip ekonomi

gerakan dapat memperbaiki efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan

kerja. Adapun ketentuan pokok yang berkaitan dengan prinsip ekonomi

gerakan, yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan stasiun kerja :

a. Tempat-tempat tertentu yang tidak sering dipindahkan harus

disediakan untuk semua alat dan bahan, sehingga dapat

menimbulkan kebiasaan tetap atau gerakan rutin.

b. Meletakkan bahan dan peralatan pada jarak yang dapat dengan

mudah dijangkau oleh pekerja, sehingga mengurangi usaha

mencari-cari.

c. Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sedemikian rupa

sehingga memungkinkan urutan-urutan gerakan kerja yang terbaik.

d. Tinggi tempat kerja seperti mesin, meja kerja dan lain-lain harus

sesuai dengan ukuran tubuh manusia, sehingga pekerja dapat

melaksanakan kegiatannya dengan mudah dan nyaman.

e. Kondisi ruangan kerja seperti penerangan, temperatur, ventilasi

udara dan yang lainnya, yang berkaitan dengan persyaratan
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ergonomis harus diperhatikan. Sehingga diperoleh kondisi kerja

yang nyaman.

2.5.  Anthropometri dan Aplikasi dalam Perancangan Fasilitas Kerja

Istilah antropometri berasal dari kata “anthro” yang berarti manusia

dan “metri” yang berarti ukuran. Secara definitif antropometri adalah  studi

yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada

dasarnya memiliki bentuk, ukuran, berat yang berbeda-beda antara yang satu

dengan yang lainnya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran tubuh manusia

antara lain adalah.

1. Keacakan (Random)

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun telah terdapat dalam satu

kelompok populasi yang sudah jelas sama jenis kelamin, suku atau

bangsa, kelompok usia dan pekerjaannya, namun masih akan ada

perbedaan yang cukup signifikan antara berbagai macam masyarakat.

2. Jenis Kelamin

Dimensi ukuran tubuh laki-laki pada umumnya akan lebih besar

dibandingkan dengan wanita, terkecuali untuk beberapa bagian tubuh

tertentu seperti pinggul  dan sebagainya.

3. Suku Bangsa

Setiap suku bangsa atau kelompok etnik akan memiliki

karakteristik fisik yang akan berbeda satu dengan yang lainnya.
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4. Usia

Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan

bertambah besar seiring dengan bertambahnya umur yaitu sejak awal

kelahirannya sampai dengan umur sekitar 20 tahunan. Variansi ini

digolongkan dalam beberapa kelompok yaitu balita, anak-anak, remaja,

dewasa dan lanjut usia. Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain

diaplikasikan untuk antropometri anak-anak. Antropometrinya akan

terus meningkat sampai batas usia dewasa. Namun, setelah dewasa,

tinggi badan manusia mempunyai kecenderungan untuk menurun.

5. Jenis Pekerjaan

Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan

dalam seleksi karyawan. Misalnya, buruh dermaga harus mempunyai

postur tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan dengan karyawan

perkantoran pada umumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan jenis

pekerjaan militer.

6. Pakaian

Tebal tipisnya pakaian yang dikenakan, dimana faktor iklim yang

berbeda akan memberikan varisi berbeda-beda pula dalam bentuk

rancangan dan spesifikasi pakaian. Dengan demikian dimensi tubuh

orangpun akan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya.

7. Faktor Kehamilan

Kondisi semacam ini akan mempengaruhi bentuk dan ukuran

tubuh khususnya bagi perempuan. Hal tersebut jelas memerlukan
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perhatian khusus terhadap produk-produk yang dirancang bagi segmen

seperti ini.

8. Cacat Tubuh

Hal ini jelas menyebabkan perbedaan antara yang cacat dengan

yang tidak terhadap ukuran dimensi tubuh manusia.

Permasalahan perancangan produk menjadi lebih rumit apabila lebih

banyak lagi produk standar yang harus dibuat untuk memenuhi atau

dioperasikan oleh banyak orang. Tingkat kesulitan dalam penetapan data

antropometri terletak pada kemampuan kita dalam menentukan besarnya

sampel yang akan diambil, perlu atau tidaknya setiap sampel dibatasi

perkelompok, tersedianya data antropometri untuk populasi tertentu dan

pemberian toleransi perbedaan yang mungkin dijumpai dari data yang

tersedia dengan populasi yang akan dihadapi.

Antropometri dengan karateristik fisik tubuh manusia, bentuk dan

kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah

desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia

nilai rata-rata dan standar deviasi dari suatu distribusi normal.

Adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai yang

menayatakan sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Misalnya

95% populasi berada dengan atau lebih rendah dari 95 persentil, 5%

populasi berada  sama dengan atau lebih 5 persentil. Besarnya nilai persentil

dapat ditentukan dari tabel probabilitas distribusi  normal
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X2,5-th persentil 97,5-th persentil

2,5%

9,5%

2,5%

1,96 X 1,96 X

N(X,X)

Gambar 1. Distribusi Normal  dengan Data Antropometri 95-th Persentil
(Sumber : Stevenson,1989; Nurmianto, 1991)

Untuk menempatkan data antropometri ini, pemakaian distribusi

normal akan umum diterapkan. Dalam statistik, distribusi normal dapat

diformulasikan berdasarkan harga  rata-rata dan simpangan standarnya dari

data yang ada. Dari nilai yang ada  tersebut, maka persentil dapat ditetapkan

sesuai dengan tabel probabilitas distribusi normal. Dengan  persentil, maka

yang dimaksudkan disini adalah suatu nilai yang menunjukan prosentase

tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau dibawah nilai tersebut.

Sebagai contoh, 95-th persentil akan menunjukan 95% populasi akan berada

pada atau dibawah ukuran tersebut; sedangkan 5-th persentil akan

menunjukan 5% populasi akan berada pada atau dibawah ukuran itu. Dalam

antropometri, angka 95-th akan menggambarkan ukuran manusia yang

“terbesar” dan 5-th persentil menunjukan ukuran “terkecil”. Bila mana

diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasikan 95% dari populasi

yang ada, maka disini diambil rentang 2,5-th dan 95-th persentil sebagai

batas-batasannya.

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam

perhitungan data antropometri dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 2. Distribusi Normal  dan Perhitungan Persentil

Percentile Perhitungan

1-st 325,2X
2,5-th 96,1X
5-th 64,1X

10-th 28,1X
50-th X
90-th 28,1X
95-th 64,1X
97-th 96,1X
99-th 325,2X

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000)

Untuk memperjelas mengenai data antropometri agar bisa

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja,

maka gambar  2 dan 3 akan memberikan informasi tentang berbagai macam

anggota tubuh yang diukur, sebagai berikut :

Gambar 2. Antropometri Dimensi Tubuh Manusia
(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000)
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Gambar 3. Antropometri Tinggi Badan Berdiri dan Duduk
(Sumber : Sritomo Wigjosoebroto, 2000)

Keterangan :

1 = Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak.

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 tegak (tidak

ditunjukkan dalam gambar)

6 = Tinggi tubuh dalam posisi duduk.

7 = Tinggi mata dalam posisi duduk

8 = Tinggi bahu dalam posisi duduk.

9 = Tinggi siku dalam posisi duduk

10 = Tebal atau lebar paha.

11 = Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan ujung lutut.

12 = Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan bagian

belakang lutut atau betis.
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13 = Tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri ataupun

duduk.

14 = Tinggi tubuh dalam posisi duduk diukur dari lantai sampai pantat

15 = Lebar bahu.

16 = Lebar pinggul atau pantat.

17 = Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak terlihat dalam

gambar).

18 = Lebar perut.

19 = Panjang siku yang diukur dari siku sampai ujung jari.

20 = Lebar kepala

21 = Panjang tangan yang diukur dari pergelangan tangan sampai ujung

jari.

22 = Lebar telapak tangan.

23 = Panjang rentangan tangan (tidak ditunjukkan dalam gambar).

24 = Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak.

25 = Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak (tidak

ditunjukkan   dalam gambar).

26 = Jangkauan tangan yang terjulur ke depan diukur dari bahu sampai

jari
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2.6. Pengujian Data

2.6.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan

distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak

dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Penggunaan uji

normalitas karena pada analisis statistic parametik, asumsi yang

harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi

secara mormal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah

bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi

normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat

pada nilai rata-rata dan median.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software

SPSS 11. Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

Z, adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut.

1.   Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

2.  Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

3.  = 0,05

4.  Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

2.6.2. Uji Keseragaman Data

Tes keseragaman data secara visual dilakukan secara

sederhana mudah dan cepat. Di sini kita hanya sekedar melihat data
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yang terkumpul dan seterusnya mengidentifikasikan data yang telalu

“ekstrim”. Yang dimaksudkan dengan data ekstrim disini ialah data

yang terlalu besar atau terlalu kecil dan jauh menyimpang dari trend

rata-ratanya. Data yang terlalu ekstrim ini sewajarnya kita buang

jauh-jauh dan tidak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya.

Langkah pertama dalam uji keseragaman data yaitu

menghitung besarnya rata-rata dari setiap hasil pengamatan, dengan

persamaan 1 berikut:

X =
n

Xi ………………………...............................................(1)

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatan

x  = Data hasil pengukuran

Langkah kedua adalah menghitung deviasi standar dengan

persamaan 2 berikut:

 
1

2







n

xxi


…………………………………...........……..(2)

Dimana:

 =  Standar deviasi dari populasi

N =  Banyaknya jumlah pengamatan

x =  Data hasil pengukuran

Langkah ketiga adalah menentukan batas kontrol atas (BKA)

dan batas kontrol bawah (BKB) yang digunakan sebagai pembatas
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dibuangnya data ektrim dengan menggunakan persamaan 3 dan 4

berikut:

BKA = X + k ……………………......................................….(3)

BKB = X - k ……………………….......................................(4)

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatan

 =  Standar deviasi dari populasi

k =  Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu:

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3

2.6.3. Uji Kecukupan Data

Analisis kecukupan data dilakukan dengan tujuan untuk

menguji apakah data yang diambil sudah mencukupi dengan

mengetahui besarnya nilai N’. Apabila N’<N maka data pengukuran

dianggap cukup sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan data

lagi. Sedangkan jika N’>N maka data dianggap masih kurang

sehingga diperlukan pengambilan data kembali. Adapun tahapan

dalam uji kecukupan data adalah sebagai berikut:

2.6.3.1. Menentukan Tingkat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan

Tingkat ketelitian menunjukan penyimpangan maksimum

hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Hal ini



26

biasanya dinyatakan dalam persen. Sedangkan tingkat keyakinan

atau kepercayaan menunjukan besarnya keyakinan atau

kepercayaan  pengukuran bahwa hasil yang diperoleh memenuhi

syarat tadi. Ini pun dinyatakan dalam persen. Jadi tingkat ketelitian

5% dan tingkat keyakinan 95% memberi arti bahwa pengukuran

membolehkan rata-rata hasil pengukuranya menyimpang sejauh

5% dari rata-rata sebenarnya dan kemungkinan berhasil

mendapatkan hal ini adalah 95%. Atau dengan kata lain berati

bahwa sekurang-kurangnya 95 dari 100 harga rata-rata dari sesuatu

yang diukur akan memiliki peyimpangan tidak lebih dari 5%.

2.6.3.2. Pengujian kecukupan data dapat dihitung dengan

persamaan 5 berikut:

2

1

2

11

2

)(

)()(

'































n

i

n

i

n

i

Xi

XiXiN
s

k

N ………………….…(5)

Dimana:

N’ = Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan

x   = Data hasil pengukuran

s = Tingkat ketelitian yang dikehendaki (dinyatakan dalam

desimal)

k = Harga indeks tingkat kepercayaan, yaitu:

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3
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Setelah mendapatkan nilai N’ maka dapat diambil

kesimpulan apabila N’<N maka data dianggap cukup dan tidak

perlu dilakukan pengambilan data kembali, tetapi apabila N’>N

maka data belum mencukupi dan perlu dilakukan pengambilan data

lagi.

2.6.4. Uji Paired Sample T-Test

Uji Paired Sample T-Test dilakukan dengan menggunakan

software SPSS 11. Pengujian ini, melihat untuk melihat

perbandingan signifikasi dengan . Prosedur pengujian sebagai

berikut:

a. Hipotesis :

H0 : Rata-rata konsumsi energi sebelum perancangan = sesudah

perancangan

H1 : Rata-rata konsumsi energi sebelum perancangan > sesudah

perancangan

b. Statistik uji : uji t

c.  = 0,05

d. Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

2.7. Mengukur Aktivitas Kerja Manusia

Yang dimaksud dengan mengukur aktivitas kerja manusia adalah

mengukur berapa besarnya tenaga yang dibutuhkan oleh seorang pekerja
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untuk melaksanakan pekerjaannya. Tenaga yang dikeluarkan tersebut

biasanya diukur dalam satuan kilokalori.

Secara umum kriteria pengukuran aktivitas kerja manusia dapat

dibagi dalam dua kelas utama, yaitu kriteria fisilogis dan kriteria

operasional. Kriteria fisiologis dari kegiatan manusia biasanya ditentukan

berdasarkan kecepatan denyut jantung dan pernafasan. Secara umum bahwa

pengukuran fisiologis ini dapat diketahui nilainya apabila faktor-faktor yang

berpengaruh seperti psikologis, lingkungan, temperatur badan dalam kondisi

normal.

Volume oksigen yang dibutuhkan selama bekerja dipakai sebagai

dasar menentukan jumlah kalori yang diperlukan selama kerja atas dasar

persamaan 1 liter oksigen sama dengan 4,7 – 5,0 kilokal/menit. Volume

oksigen yang digunakan tersebut dihitung dengan cara mengukur udara

ekspirasi dan kemudian kadar oksigennya ditentukan dengan teknik

sampling. Dengan mengetahui temperatur dan tekanan udara, maka volume

oksigen yang digunakan akan dapat diketahui.

Pengukuran berdasarkan kecepatan denyut jantung lebih mudah

dilakukan tetapi pengukuran ini kurang tepat dibandingkan dengan

konsumsi oksigen karena lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor

individu seperti emosi, kondisi fisik, dan jenis kelamin.

Kriteria operasional melibatkan teknik-teknik untuk mengukur atau

menggambarkan hasil-hasil yang bisa dilakukan tubuh atau anggota-anggota

tubuh pada saat melaksanakan gerakan-gerakannya. Secara umum hasil



29

gerakan yang bisa dilakukan tubuh atau anggota tubuh dapat dibagi dalam

bentuk-bentuk rentangan (range) gerakan, pengukuran aktivitas berdasarkan

kekuatan, ketahanan, kecepatan dan ketelitian.

Pengukuran aktivitas fisik berdasarkan rentangan dari gerakan,

digunakan untuk jenis pekerjaan yang berulang dengan tetap. Hasil gerakan

tubuh dapat dikatakan menurun atau meningkat jika rentangan gerakannya

makin kecil atau makin besar. Maka dalam hal ini diperlukan teknik tertentu

untuk menggambarkan atau mencatat informasi-informasi tentang gerakan

fisik yang terlibat dalam suatu aktivitas.

2.7.1. Kerja Fisik dan Konsumsi Energi Kerja.

Secara umum yang dimaksudkan dengan kerja fisik (physical

work) adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia

sebagai sumber tenaganya (power). Kerja fisik seringkali juga

disebut sebagai “manual operation” dimana performans kerja

sepenuhnya akan bergantung manusia baik yang berfungsi sebagai

sumber tenaga (power) ataupun pengendali (control). Dalam hal ini

kerja fisik ini, maka konsumsi energi (energi consumption)

merupakan faktor utama dan tolak ukur yang dipakai sebagai

penentu berat atau ringannya kerja fisik tersebut. Proses mekanisme

kerja dalam berbagai kasus akan diaplikasikan sebagai jalan keluar

untuk mengurangi beban kerja yang terlalu berat yang dipikul

manusia. Dengan mekanisme peran manusia sebagai sumber energi

kerja akan digantikan oleh mesin. Hal ini akan memberikan
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kemampuan yang lebih besar lagi untuk penyelesaian aktivitas-

aktivitas yang memerlukan energi fisik yang lebih besar dan

berlangsung dalam periode waktu yang lama .

2.7.2. Proses Metabolisme

Proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia

merupakan phase yang penting sebagai penghasil energi yang

diperlukan untuk kerja fisik. Proses metabolisme ini bisa

dianalogikan dengan proses pembakaran yang kita jumpai dalam

mesin motor bakar (combustion engine). Lewat proses metabolis

akan dihasilkan panas dan energi yang diperlukan untuk kerja fisik

atau mekanis lewat sistem otot manusia. Di sini zat-zat makanan

akan bersenyawa dengan oksigen yang dihirup, terbakar dan

menimbulkan panas serta energi mekanik.

Dalam literatur ergonomi, besarnya energi yang dihasilkan

atau dikonsumsikan akan dinyatakan dalam unit satuan “kilo kalori

atau Kcal” atau Kilo Joules (KJ)” bilamana akan dinyatakan dalam

satuan Standard Internasional (SI), dimana :

1 Kilocalorie (Kcal) = 4,2 kilojoules (KJ)

Nilai konversi di atas akan dapat berguna bilamana nilai

konsumsi energi diberikan dalam unit satuan “watt” (1 watt = 1

joule/detik)

Selanjutnya dalam fisiologi kerja, energi yang dikonsumsikan

seringkali bisa diukur secara langsung yaitu melalui konsumsi



31

oksigen yang dihisap. Dalam hal ini konversi bisa dinyatakan sebagi

berikut :

1 liter O2 = 4,8 Kcal = 20 KJ

Gambar 4. Proses Metabolisme Dalam Tubuh Manusia
(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000)

Dari nilai konversi tersebut tampak bahwa nilai kalori

oksigen dari setiap liter oksigen yang dihirup akan menghasilkan

energi rata-rata sebesar 4,8 Kcal atau 20 KJ. Istilah yang sering

digunakan untuk mengkonversikan nilai 1 liter oksigen dengan

energi yang dihasilkan oleh tubuh manusia adalah “nilai kalorifik

dari oksigen”. Dari nilai konversi yang telah distandarkan tersebut,

maka untuk mengetahui berapa konsumsi energi (Kcal) yang

diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan manual fisik dapat

dicari dengan mengukur secara langsung volume oksigen (liter) yang

dihirup manusia kemudian dikalikan dengan  4,8 Kcal energi.

Pengukuran detak atau denyut jantung nadi sangat sensitif

terhadap temperatur dan tekanan emosi manusia, dan disisi lain
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pengukuran melalui konsumsi oksigen pada dasarnya  tidak akan

diukur. Dalam aktivitas penelitian tentang pengukuran energi fisik

kerja, maka kedua metode ini yang paling sering diaplikasikan.

Untuk pengukuran denyut nadi atau jantung, lagi pengukuran

dilaksanakan pada saat setiap menit selama siklus kerja berlangsung

dan 3 menit selama periode pemulihan (recovery). Sedangkan untuk

pengukuran dilakukan terhadap volume oksigen yang dihisap

permenit yang diambil 5 menit terakhir dari setiap siklus

berlangsung.

Perlu diketahui konsumsi oksigen akan tetap diperlukan

meskipun orang tidak melakukan aktivitas fisik. Kondisi seperti ini

disebut energi kimiawi dari makanan hampir seluruhnya akan

dipakai untuk menjaga panas badan, agar manusia bisa tetap hidup.

Adanya kerja fisik akan menyebabkan penambahan energi. Kenaikan

konsumsi energi untuk kerja atau metabolisme kerja dapat

diformulasikan sebagi berikut :

KerjaistirahatsaatenergiNilaiKerjaeMetabolismFisik

KaloriNilaieMetabolismBasalKerjauntukEnergiKonsumsi

)()(



Basal metabolisme seringkali juga disebut sebagai

“metabolisme basal” besar atau kecilnya akan ditentukan oleh berat

badan, tinggi dan jenis kelamin seks seseorang. Sebagai acuan dasar,

metabolisme untuk :

a. Laki-laki, dewasa, berat 70 Kg = 1,2 Kcal/menit atau sekitar

1.700 Kcal/24 jam.
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b. Wanita, dewasa, berat 60 Kg = 1 Kcal/menit atau sekitar 1.450

Kcal/24 jam.

Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan gerakan fisik

anggota tubuh dalam klasifikasi ringan seperti berjalan, duduk,

berdiri, berpakaian, dan lainnya maka memerlukan tambahan kalori

kerja senilai 600-700 Kcal/24 jam atau total kebutuhan energi

sebesar 2300-2400 Kcal/24 jam.

2.7.3. Standar untuk Energi Kerja

Dari hasil penelitian mengenai fisiologi kerja diperoleh

kesimpulan bahwa 5,2 Kcal/menit akan dipertimbangkan sebagai

maksimum energi yang dikonsumsikan untuk melaksanakan kerja

fisik berat atau kasar secara terus menerus. Nilai 5,2 Kcal/menit

dapat pula dikonversikan dalam bentuk

Konsumsi oksigen :

menit

oksigenLiter

Menit

Kcal
08,1

8,4

2,5
2,5 

Tenaga/daya : menitKJ
menit

KJ
x

menit

Kcal
/84,212,42,52,5 

atau Wattx 364
60

1000
48,21 

Bilamana nilai metabolisme basal = 1,2 Kcal/menit maka

energi yang dikonsumsikan untuk kerja fisik berat adalah (5,2 – 1,2 =

4,0 Kcal/menit). Nilai kalori kerja 5,3 pada kondisi kerja standard ini

akan menyebabkan jantung atau nadi akan berdetak sekitar 120
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detik/menit. Nilai-nilai ini kemudian akan dipakai sebagai tolak ukur

yang akan mengambarkan kondisi kerja standar.

Kepastian energi yang mampu dihasilkan oleh seseorang juga

akan dipengaruhi oleh faktor usia. Di sini kapasitas maksimum

seorang pekerja adalah pada usia antara 20-30 tahun (100 %).

Dimana dengan meningkatnya usia, kemampuan tersebut juga akan

menurun dengan prosentase dapat dilihat pada tabel 3 sebagai

berikut:

Tabel 3. Prosentase Kemampuan dengan
Meningkatnya Usia

Usia
(Tahun)

Prosentase
Kemampuan (%)

20-30 100%

40 96%

50 90%

60 80%

65 75%

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000)

2.7.4. Pengukuran Denyut Jantung

Jantung merupakan alat yang sangat penting bagi pekerja.

Alat tersebut merupakan pompa darah kepada otot, sehingga zat yang

diperlukan dapat diberikan kepada dan zat-zat sampah dapat diambil

dari otot. Jantung bekerja di luar kemampuan dan memiliki

kemampuan secara khusus. Alat itu memompa darah arteri ke

jaringan, termasuk otot, dan darah vena ke paru-paru. Suatu denyut
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jantung merupakan suatu volume denyutan (stroke volume) darah

arteri.

Jumlah denyut jantung merupakan petunjuk besar-kecilnya

beban kerja. Pada pekerjaan sangat ringan denyut jantung <75

pulse/menit, pekerjaan ringan diantara 75-100 pulse/menit, agak

berat 100-125 pulse/menit, berat 125-150 pulse/menit, sangat berat

150-175 pulse/menit dan luar biasa berat lebih dari 175 pulse/menit.

Maksimal denyut nadi orang muda adalah 200 pulse/menit.

Sedangkan yang berusia 40 tahun ke atas 170 pulse/menit. Jantung

yang sehat dalam 15 menit sesudah kerja akan bekerja normal

kembali seperti semula. Beban kerja ini menentukan berapa lama

seseorang dapat bekerja sesuai dengan kapasitas kerjanya. Makin

besar beban, makin pendek waktu seseorang dapat bekerja tanpa

kelelahan atau gangguan.

Derajat beratnya beban kerja tidak hanya tergantung pada

jumlah kalori yang dikonsumsi, akan tetapi juga bergantung pada

jumlah otot yang terlibat pada pembebanan otot statis. Sejumlah

konsumsi energi tertentu akan lebih berat jika hanya ditunjang oleh

sejumlah kecil otot relatif terhadap sejumlah besar otot. Begitu juga

untuk konsumsi energi dapat juga untuk menganalisa pembebanan

otot statis dan dinamis.
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Konsumsi energi dapat menghasilkan denyut jantung yang

berbeda-beda. Oleh karenanya  dapat dikatakan bahwa meningkatnya

denyut jantung adalah dikarenakan oleh :

a. Temperatur sekeliling yang tinggi

b. Tingginya pembebanan otot statis, dan

c. Semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja.

Adapun hubungan antara metabolisme, respirasi, energi

expenditure dan denyut jantung sebagai media pengukur beban kerja

ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.  Hubungan Antara Metabolisme, Respirasi, Energi Expenditure
dan Denyut Jantung sebagai Media Pengukur Beban Kerja

Assesment
Of Work

load

Oxygen
Consumption

Litres/min

Lung
Ventilation
Litres/min

Energi
Expenditure

Calories/minute

Heart Rate
Pulses/mins

“Very low”
(resting)

0.25-0.3 6-7 <2,5 60-70

“Low” 0.5-1 11-20 2,5-5,0 75-100

“Moderate” 1-1.5 20-31 5,0-7,5 100-125

“High” 1.5-2 31-43 7,5-10,0 125-150

“Very

high”

2-2.5 43-56 10,0-12,5 150-175

“Extremely
high”

(e.g. sport)

2.4-4 60-100 >12,5 > 175

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000)

Pengukuran denyut jantung adalah merupakan salah satu alat

untuk mengetahui beban kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan

berbagai cara antara lain :
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a. Merasakan denyut yang ada pada arteri radial pada pergelangan

tangan.

b. Mendengarkan denyut dengan stethoscope.

c. Menggunakan ECG (Electrocardiogram), yaitu mengukur signal

elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada.

2.7.5. Konsumsi Oksigen

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan kerja manusia dapat

digolongkan menjadi kerja fisik atau otot dan kerja mental atau otak.

Pemisahan ini tidak dapat dilakukan secara sempurna, karena

terdapat hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dilihat dari energi yang dikeluarkan, kerja mental murni

relatif lebih sedikit mengeluarkan energi dibandingkan dengan kerja

fisik. Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada fungsi

alat-alat tubuh, yang dapat dideteksi melalui:

a. Paru-paru

b. Denyut jantung

c. Peredaran darah dalam paru-paru.

d. Temperatur tubuh

e. Konsentrasi asam laktat dalam darah

f. Komposisi kimia dalam darah dan air seni

g. Tingkat penguapan faktor lainnya
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Kerja akan mengakibatkan pengeluaran energi yang

berhubungan erat dengan konsumsi energi.  Konsumsi energi pada

waktu kerja biasanya ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu

dengan pengukuran:

a. Kecepatan denyut jantung

b. Konsumsi oksigen

Bilangan nadi atau denyut jantung merupakan perubahan

penting dan pokok dalam penelitian lapangan maupun dalam

penelitian laboratorium. Dalam hal penentuan konsumsi energi,

biasanya digunakan parameter indeks ini merupakan perbedaan

antara kecepatan denyut jantung pada waktu kerja tertentu dengan

kecepatan denyut jantung pada waktu istirahat.

2.7.6. Kelelahan Fisik (Fatique)

Banyak definisi yang memberikan kepada kelelahan (fatique)

ini, tetapi secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa kelelahan

adalah suatu pola yang timbul pada suatu keadaan yang secara umum

dapat terjadi pada setiap individu yang tidak sanggup lagi untuk

melakukan aktivitasnya. Atau dengan kata lain kelelahan (fatique)

adalah suatu kelelahan yang terjadi pada syaraf dan otot-otot

manusia sehingga tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Pada

dasarnya pola tersebut ditimbulkan oleh dua faktor yaitu akibat

kelelahan fisiologis (fisik atau kimia) dan akibat kelelahan psikologi

(mental atau fungsional). Hal tersebut dapat bersifat objektif akibat
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perubahan performance dan dapat bersifat subjektif akibat perubahan

dalam perasaan dan kesadaran.

Yang dimaksud dengan kelelahan fisiologis adalah kelelahan

yang ditimbulkan karena adanya perubahan-perubahan fisiologis

dalam tubuh. Dari segi fisiologis, tubuh manusia dapat dianggap

sebagai mesin yang mengkonsumir bahan bakar, dan memberikan

output berupa tenaga yang berguna untuk melaksanakan aktivitas

sehari-hari. Pada prinsipnya ada 5 macam mekanisme yang

dilakukan tubuh, yaitu sistem peredaran, sistem perencanaan, sistem

otot, sistem syaraf dan sistem pernafasan. Kerja fisik yang kontinyu

berpengaruh terhadap mekanisme-mekanisme diatas, baik secara

sendiri-sendiri maupun sekaligus.

Kelelahan terjadi karena terkumpulnya produk-produk sisa

dalam otot dan peredaran darah, dimana produk-produk sisa ini

bersifat dapat membatasi kelangsungan aktivitas otot. Atau mungkin

dapat dikatakan bahwa produk-produk sisa ini mempengaruhi serat-

serat syaraf dan sistem syaraf pusat sehingga menyebabkan orang

menjadi lambat bekerja jika sudah lelah.

Makanan yang mengadung glikogen, mengalir dalam tubuh

melalui peredaran darah. Setiap kontraksi dari otot selalu diikuti oleh

reaksi kimia (oksidasi glukosa) yang merubah glikogen tersebut

menjadi tenaga, panas dan asam laktat (produk sisa). Dalam tubuh

dikenal adanya fase pemulihan yaItu suatu proses untuk merubah
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asam laktat menjadi glikogen kembali dengan adanya oksigen dari

pernafasan, sehingga memungkinkan otot-otot bisa bergerak secara

kontinyu. Hal tersebut berarti keseimbangan kerja telah dicapai

dengan baik, apabila kerja fisiknya tidak terlalu berat. Pada dasarnya

kelelahan ini timbul karena terakumulasinya produk sisa dalam otot

atau peredaran darah yang disebabkan tidak seimbangnya antara

kerja dan proses pemulihan.

Semua jenis pekerjaan akan menghasilkan kelelahan kerja.

Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat

kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan

peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri. Pembebanan otot

statis pun (static muscular loading) jika dipertahankan dalam waktu

yang cukup lama akan mengakibatkan RSI (Repetition Strain

Injuries) yaitu nyeri otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang

diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang (repetitive).

Makin berat beban yang dikerjakan dan semakin tidak

teraturnya pergerakan, maka timbulnya kelelahan (fatique) akan

lebih cepat.  Timbulnya kelelahan ini perlu dipelajari untuk

menentukan tingkat kekuatan otot manusia, sehingga kerja yang akan

dilakukan atau dibebankan dapat disesuaikan dengan kemampuan

2.7.6.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan (fatique)
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Pada hakekatnya kekuatan dan daya tahan tubuh ini tidak

hanya ditentukan oleh otot saja, tetapi juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor obyektif:

a. Besarnya tenaga yang keluar

b. Kecepatan

c. Cara dan sikap melakukan aktifitas

d. Jenis olah raga

e. Jenis kelamin

f. Umur

2.7.6.2. Hal-hal yang ditentukan atau diukur dalam kelelahan,

antara lain:

a. Mengukur kecepatan denyut jantung dan pernafasan.

b. Mengukur tekanan darah, peredaran udara dalam paru-paru,

jumlah oksigen yang dipakai, jumlah CO2 yang dihasilkan,

temperatur badan, komposisi kimia dalam urine dan darah.

c. Menggunakan alat penguji kelelahan Riken Fatique Indicator

dengan ketentuan pengukuran elektroda logam melalui tes

variasi perubahan air liur (saliva) karena lelah.

Kelelahan dapat dikurangi dengan berbagai cara, diantaranya

adalah:

a. Sediakan kalori secukupnya sebagai input untuk tubuh.
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b. Bekerja dengan menggunakan metode kerja yang baik,

misalnya bekerja dengan memakai prinsip ergonomi dan

ekonomi gerakan.

c. Memperhatikan kemampuan tubuh, artinya pengeluaran

tenaga tidak melebihi pemasukannya dengan memperhatikan

batasan-batasannya.

d. Memperhatikan waktu kerja yang teratur. Berarti harus

dilakukan pengaturan terhadap jam kerja, waktu istirahat dan

sarana-sarananya, masa-masa libur dan rekreasi.

e. Mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya, seperti

temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan,

kebisingan, getaran atau wangi-wangian.

f. Berusaha untuk mengurangi monotomi dan ketegangan-

ketegangan akibat kerja, misalnya dengan menggunakan

warna dan dekorasi ruangan kerja, menyediakan waktu-waktu

olah raga.

2.8. Menentukan Waktu Baku

2.8.1. Penyesuaian Waktu dengan Performance Rating Kerja

Performance rating adalah aktivitas untuk menilai atau

mengevaluasi  terhadap kecepatan kerja operator. Dengan melakukan

rating ini diharapkan waktu kerja yang diukur dapat dinormalkan

kembali. Ketidak normalan dari waktu kerja ini diakibatkan oleh

kerja operator yang bekerja secara kurang wajar yaitu bekerja dalam
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tempo atau kecepatan yang tidak sebagaimana mestinya. Untuk

menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan,

maka hal ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian yaitu

dengan cara mengalikan waktu pengamatan rata-rata dengan faktor

penyesuaian atau rating. Dari faktor ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu di atas batas

kewajaran (normal) maka rating faktor ini akan lebih besar

daripada satu ( p > 1 atau p > 100% ).

2. Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan

kecepatan di bawah kewajaran (normal) maka rating faktor ini

akan lebih kecil daripada satu ( p < 1 atau  p <100% ).

3. Apabila operator bekerja secara normal atau wajar maka rating

faktor ini diambil sama dengan satu ( p = 1 atau p = 100% ).

Untuk kondisi kerja dimana operasi dilaksanakan secara penuh

oleh mesin (operating atau machine time) maka waktu yang

diukur dianggap merupakan waktu normal.

Westing house company (1927) memperkenalkan sistem

yang dianggap lebih lengkap. Prosedur pengukuran kerja yang dibuat

oleh Westing house meliputi ketrampilan (skill), usaha (effort),

kondisi kerja (condition), kekonsistensian (consistency) dari operator

dalam melakukan kerja.  Untuk ini Westing house berhasil membuat

tabel performance rating yang berisikan nilai-nilai angka yang

berdasarkan tingkatan yang ada untuk masing-masing faktor tersebut.
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2.8.2. Menetapkan Waktu Kelonggaran

Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah

semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang

berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada

kecepatan atau tempo kerja yang normal. Walaupun demikian pada

prakteknya kita akan melihat bahwa tidaklah bisa diharapkan

operator tersebut akan mampu bekerja secara terus-menerus

sepanjang hari tanpa adanya interupsi sama sekali. Disini

kenyataannya operator akan sering menghentikan kerja dan

membutuhkan waktu-waktu khusus untuk keperluan seperti personal

needs, istirahat melepas lelah, dan alasan-alasan lain yang diluar

kontrolnya. Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi

proses produksi ini bisa diklasifikasikan menjadi personal

allowance, fatique allowance, dan delay allowance.

2.8.3. Kelonggaran Waktu untuk Kebutuhan Personal (Personal

Allowance)

Pada dasarnya setiap pekerjaan haruslah diberikan

kelonggaran waktu untuk keperluan yang bersifat kebutuhan pribadi

(personal need). Jumlah waktu kelonggaran untuk kebutuhan

personil dapat ditetapkan dengan jalan sampling kerja. Meskipun
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jumlah waktu kelonggaran untuk kebutuhan personil yang diperlukan

ini akan bervariasi tergantung pada individu pekerjanya

dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, akan tetapi

untuk kenyataannya untuuk pekerjan-pekerjaan yang berat dan

kondisi kerja yang tidak enak (terutama temperatur tinggi) akan

menyebabkan kebutuhan waktu personil ini lebih besar lagi.

2.8.4. Kelonggaran Waktu untuk Melepaskan Lelah (Fatique

Allowance)

Kelelahan fisik manusia bisa disebabkan oleh beberapa

penyebab diantaranya adalah kerja yang membutuhkan pikiran

banyak (lelah mental) dan kerja fisik. Masalah yang dihadapi untuk

menetapkan jumlah waktu yang diijinkan untuk istirahan melepas

lelah ini sangat sulit dan kompleks sekali. Disini waktu yang

dibutuhkan untuk keperluan istirahat akan sangat tergantung pada

individu yang bersangkutan, interval waktu dari siklus kerja dimana

pekerja akan memikul beban kerja secara penuh, kondisi fisik

lingkungan pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya.

Periode istirahat untuk melepaskan lelah diluar istirahat

makan siang dimana semua pekerja dalam suatu departemen tidak

diijinkan untuk bekerja akan bisa menjawab permasalahan yang ada.

Lama waktu periode istirahat dan frekwensi pengadaannya akan

tergantung pada jenis pekerjaannya.
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2.8.5. Kelonggaran Waktu Karena Keterlambatan-Keterlambatan

(Delay Allowance)

Keterlambatan atau delay bisa disebabkan oleh faktor-faktor

yang sulit untuk dihindarkan (unavoidable delay), tetapi bisa juga

disebabkan oleh beberapa faktor yang sebenarnya masih bisa

dihindarkan. Ketelambatan yang terlalu besar atau lama tidak akan

dipertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan waktu baku.

Untuk unavoidable delay di sini terjadi dari saat ke saat yang

umumnya disebabkan oleh mesin, operator, ataupun hal-hal lain

yang diluar kontrol.

Untuk setiap  ketelambatan yang masih bisa dihindarkan

seharusnya dipertimbangkan sebagai tantangan dan sewajarnya

dilakukan usaha-usaha keras untuk mengeleminir delay semacam ini.

Macam dan lamanya keterlambatan untuk suatu aktivitas kerja dapat

ditetapkan dengan teliti dengan melaksanakan aktivitas time study

secara penuh ataupun bisa juga dengan kegiatan sampling kerja.

Elemen-elemen kerja yang tidak masuk dalam siklus kerja akan

tetapi merupakan bagian dari kerja atau operasi secara keseluruhan

tidak dianggap sebagai delay akan tetapi harus diamati dan diukur

sebagaimana elemen-elemen kerja lainnya yang masih termasuk

dalam siklus operasi.
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2.8.6. Menghitung Waktu Siklus

Untuk mengetahui waktu baku dari suatu elemen kerja maka

terlebih dahulu harus diketahui waktu siklus dan waktu normal dari

suatu elemen kerja.

Waktu siklus dapat dihitung dengan persamaan 1 berikut:

X =
N

x
n

i

1 ……………………………………...………(6)

2.8.7. Menghitung Waktu Normal

Waktu normal merupakan hasil perkalian antara waktu siklus

dengan performance rating yang telah ditetapkan. Nilai performance

rating diperoleh berdasarkan tabel westing house meliputi

ketrampilan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition),

kekonsistensian (consistency) dari operator dalam melakukan kerja.

Apabila operator bekerja terlalu lambat maka nilai ratingnya p < 1,

dan apabila operator bekerja terlalu cepat maka nilai ratingnya p > 1.

Adapun waktu normal dapat dihitung dengan persamaan 2 berikut:

Wn  = Ws x PR ………………………………….......…(7)

2.8.8. Menghitung Waktu Baku

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang

pekerja dengan kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu
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pekerjaan. Nilai allowance berdasarkan tabel penyesuaian westing

house dengan melihat kondisi tempat kerja yang ada. Adapun waktu

baku dapat dihitung dengan persamaan 3 berikut:

Waktu Baku (Wb)  = Wn x 







 Allowance%100

%100 ……....(8)

2.8.9. Menghitung Output Standar

Output standar adalah sejumlah output atau keluaran yang

seharusnya dihasilkan dari seorang pekerja dengan kemampuan rata-

rata. Untuk mengetahui jumlah output standar dapat dapat dihitung

dengan persamaan 4 berikut :

Output Standar (OS)  =
Wb

1 ………………………...........(9)

2.9. Produktivitas Kerja

2.9.1. Sejarah Produktivitas

Produktivitas  lahir karena adanya pengembangan industri

sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah saudara

kembar industri.

Pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20, FW. Taylor dan

rekan-rekannya meneliti dan mengenalkan apa yang dinamakan

Scientific Management dibidang ketenagakerjaan produksi. Tingkat

mekanisme waktu itu masih relatif rendah sehingga efisiensi kerja

banyak ditentukan oleh kecepatan produksi dengan menggunakan

kecepatan manusia dalam menjalankan mesin serta peralatan. FW.
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Taylor bersama rekannya mencoba mengukur kecepatan produksi

dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah dan berhasil

menetapkan standar kegiatan per hari yang hasrus dilakukan. Dan

berdasarkan studi Taylor tersebut maka perencanaan dibuat dengan

berdasarkan pada derajat ketepatan tertentu terhadap banyaknya

pekerjaan yang harus dilakukan tenaga kerja pada satuan waktu.

2.9.2.  Definisi Produktivitas

Produktivitas sering diidentifikasikan dengan efisiensi dalam

arti suatu rasio antara keluaran (output) dan masukan (input). Rasio

keluaran dan masukan ini dapat juga dipakai untuk menghampiri

usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebagai ukuran efisiensi atau

produktivitas kerja manusia, maka rasio tersebut umumnya

berbentuk keluran yang dihasilkan oleh aktivitas kerja dibagi dengan

jam kerja yang dikontribusikan sebagai sumber masukan  dengan

rupiah atau unit produksi lainnya sebagai dimensi tolok ukurnya.

Beberapa faktor yang menjadi masukan atau input dalam

menentukan tingkat produktivitas adalah:

a. Tingkat pengetahuan (Degree of Knowledge)

b. Kemampuan teknis (Technical Skill)

c. Metodologi kerja dan pengaturan organisasi (Managerial skill)

d. Motivasi kerja

Berdasarkan hal tersebut diatas maka produktivitas secara

umum dapat diformulasikan sebagai berikut:
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Produktivitas =
)()( InvisibleInputMeasurableInput

Output


….(10)

Dari persamaan tersebut kita dapat mengukur penambahan

atau pengurangan produktivitas dengan jalan menghitung rasio

indeks keluaran dengan indeks masukannya. Produktivitas akan

bertambah apabila ada penambahan secara proporsional dari nilai

keluaran per masukan. Bilamana masukan dalam keadaan konstan,

sedangkan keluaran yang dihasilkan terus bertambah, maka hal ini

akan menunjukan bahwa sumber-sumber produksi tersebut  telah

berhasil dilaksanakan, dioperasikan, dimanfaatkan dan dikelola

secara efektif dan efisien. Dalam hal ini perlu diingat bahwa

penambahan dalam unit produksi yang dihasilkan tidaklah akan

selalu membawa kearah penambahan produktivitas seperti halnya

contoh berikut:

)(100

)(120

input

output
menjadi

)(125

)(150

input

output

Apabila rasio yang kedua kita peroleh 150 (output)/125

(input) maka disini nilai produktivitas akan dinyatakan sama,

sedangkan bila kita peroleh 150 (output)/135 (input) maka

produktivitas dalam hal ini justru menurun. Dari analisa ini tampak

bahwa peningkatan produktivitas akan mencapai angka rasio yang

maksimal bilamana output bisa ditingkatkan disatu sisi dan input

diturunkan disisi lainnya.
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Umumnya keluaran dari suatu industri sulit diukur secara

kualitatif. Dalam pengukuran produktivitas biasanya selalu

dihubungkan dengan keluaran secara fisik, yaitu produk akhir yang

dihasilkan. Produk disini bisa terdiri dari bermacam-macam tipe dan

ukuran, teristimewa dijumpai dalam suatu industri yang bersifat job

order.  Demikian pula proses yang dipakai dalam industri umumnya

terdiri dari bermacam-macam proses produksi yang berbeda satu

dengan yang lainnya.

Untuk mengukur produktivitas kerja dari tenaga kerja

manusia, operator mesin, dapat diformulasikan sebagai berikut:

aTenagaKerj

soduktivitaPr
=

1

12

Output

OutputOutput




x 100 %….............(11)

Disini produktivitas dari tenaga kerja ditinjukan sebagai rasio

dari jumlah keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja yang jam

manusia (man-hours), yaitu jam kerja yang dipakai untuk

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tenaga kerja yang dipekerjakan

dapat terdiri dari tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung.

Selanjutnya bisa dinyatakan bahwa seseorang telah bekerja

dengan produktif jikalau ia telah menunjukan output kerja yang

paling tidak telah mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan ini

didasarkan atas besarnya keluaran yang dihasilkan secara normal

dalam jangka waktu yang layak. Dari uraian tersebut maka daapat

disimpulkan bahwa disini terdapat dua unsur yang bisa dimasukan

sebagai kriteria produktivitas, yaitu:

1. Besar kecilnya keluaran yang dihasilkan

2. Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan di Dusun Wukirsari, Kelurahan

Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Petani kacang

tanah yang sedang melakukan pengupasan kacang tanah dengan

menggunakan alat pengupas  kacang yang sudah ada.

3.2. Alat Penelitian

Peralatan yang digunakan  dalam pengambilan data adalah sebagai

berikut :

1. Papan Pengamatan

2. Lembar Kerja

3. Alat Tulis

4. Alat Pengukur atau meteran

5. Stopwacth

3.3. Tahap Penelitian

3.3.1. Observasi Awal

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum melakukan

penelitian dimana kita melakukan pengenalan dan pengamatan

sebelum menemukan identifikasi masalah. Pada tahap ini kita

melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Dusun
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Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul.

3.3.2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini kita melakukan identifikasi dan pengenalan

terhadap masalah yang sesuai dengan materi penelitian untuk

mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut.

3.3.3. Rumusan Masalah

Tahap ini merupakan tahapan dimana melakukan perumusan

terhadap permasalahan yang akan diteliti akan melalui penelitian

yang akan dilaksanakan. Dari latar belakang permasalahan tersebut

dapat dirumuskan:

a. Apakah perancangan ulang fasilitas kerja berupa mesin

pengupas kacang tanah dapat mengurangi ketidaknyamanan

dalam bekerja?

b. Apakah ada pengaruh terhadap hasil produksi setelah

perancangan ulang fasilitas kerja?

3.3.4. Studi Pustaka

Tahap studi pustaka ini merupakan tahapan yang mana penulis

melakukan perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang

pernah ada sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan

dilakukannya.
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3.3.5. Studi Lapangan

Tahap studi lapangan ini merupakan tahapan dimana penulis

melakukan observasi langsung melihat kondisi riil, sehingga terdapat

kesesuaian antara permasalahan yang ada dengan materi yang telah

disiapkan. Pada tahapan ini juga dilakukan penyebaran kuisioner

guna mengidentifikasi jenis keluhan selama bekarja pada kondisi saat

ini.

3.3.6. Pengumpulan Data

a. Cara pengumpulan data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini andalah :

1) Data Primer

Data ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber

melalui pengamatan dan pencatatan langsung.

a) Ukuran dimensi tubuh operator

b) Ukuran fasilitas bidang kerja sekarang

c) Data waktu pengupasan kacang tanah pada saat itu

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh bukan dari hasil pengamatan langsung.

Data ini diperoleh melalui referensi tertentu atau literatur-

literatur yang berhubungan dengan penelitian.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode

pengumpulan data, sebagai berikut :
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1) Metode Interview

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan operator,

perusahaan, mengenai obyek penelitian dan data-data lain

yang dibutuhkan.

2) Metode Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara

langsung pada obyek penelitian.

3.3.7. Pengujian Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka

dilakukan pengujian data sebagai berikut :

a. Uji Keseragaman Data Antropometri dan Data Waktu Proses

pengupasan kacang tanah.

Uji keseragaman data dapat dilakukan dengan menghitung

Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB).

Apabila terdapat data yang keluar dari batas kontrol, maka data

tersebut tidak digunakan dalam perhitungan. Uji keseragaman

data dapat diketahui dengan persamaan 7, 8, 9 dan 10.

b. Uji Kecukupan Data Antropometri dan Data Waktu Proses

pengupasan kacang tanah.

Uji kecukupan data ini digunakan untuk mengetahui cukup

atau tidaknya data hasil pengamatan yang telah terkumpul. Jika

N’≤ N maka data mencukupi. Sebaliknya, jika N’>N maka harus

dilakukan pengamatan kembali sampai data tercukupi.
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Sedangkan untuk uji kecukupan data dapat diketahui dengan

persamaan 11.

c. Uji Normalitas Data Antropometri dan Data Waktu Proses

pengupasan kacang tanah.

Uji statistik yang dilakukan adalah uji normalitas. Uji

normalitas ini digunakan terhadap data antropometri setelah

perancangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa data

tersebut berdistribusi normal sehingga data tersebut dapat

mewakili populasi yang diamati.

3.3.8. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini meliputi :

1. Data Antropometri

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya

adalah dilakukan pengolahan data antropometri untuk

mengetahui ukuran-ukuran yang digunakan dalam melakukan

rancangan.

2. Data Waktu Proses pengupasan kacang tanah

Melakukan pengolahan data waktu proses pengupasan

kacang tanah sebelum dan sesudah perancangan untuk

mengetahui peningkatan produktivitas setelah dilakukan

perancangan
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3.3.9.  Perancangan

Setelah data ukuran antropometri dimensi tubuh operator

terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan perancangan sesuai

dengan data-data tersebut.

3.3.10.  Pengujian Hasil Perancangan

Tahap selanjutnya adalah uji hasil perancangan yang dilakukan

pada aktivitas pengupasan kacang tanah penduduk dusun Wukirsari,

kelurahan Baleharjo, kecamatan Wonosari, kabupaten Gunungkidul.

Pada tahap uji hasil perancangan ini dilakukan pengukuran terhadap

produktivitas pekerja setelah perancangan. Dalam uji perancangan

ini juga digunakan metode Standardised Nordic Questionnaires

(SNQ) untuk mengetahui kelayakan dari rancangan.

3.3.11. Analisis Data

Dari hasil pengolahan data langkah selanjutnya adalah

menganalisis hasil pengolahan data.

3.3.12. Kesimpulan dan Saran

Tahap selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dan saran

kepada perusahaan dari hasil pengamatan dan analisa yang telah

dilakukan.
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Tidak
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Gambar 6. Flowchart Penelitian
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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Pengumpulan Data

4.1.1. Data Sebelum Perancangan

A. Posisi Operator

Pada saat sebelum perbaikan fasilitas kerja operator dalam

menyelesaikan pekerjaanya menggunakan alat yang sederhana

sehingga tidak terjadi kenyamanan dalam bekerja. Secara lengkap

aktivitas operator sebelum dilakukan perbaikan fasilitas kerja dapat

dilihat pada gambar 5 :

Gambar 5. Posisi Kerja
Pengupasan Kacang Tanah sebelum Perancangan
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B. Data Kuesioner

Data kuisioner diambil dari operator pengupasan kacang tanah

dengan jumlah karyawan 5 orang. Adapun data kuisoner dari jawaban

responden dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Jawaban Kuisioner

C. Data Denyut Jantung sebelum Perancangan

Data denyut jantung diperoleh dari hasil pengukuran dengan alat

digital pulse meter pada saat operator belum melakukan pekerjaan dan

setelah selesai melakukan pekerjaan. Pengambilan data denyut jantung

di ambil dari satu operator atau pekerja dengan kemampuan atau skill

rata rata. Adapun data denyut jantung pada saat sebelum bekerja dan

setelah bekerja dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

No Jenis Keluhan

Jawaban Kuisioner
Jumlah

Tidak
Nyaman

% Nyaman %

1 Punggung 4 17 1 50
2 Pinggang 4 17 1 50
3 Lengan Tangan 5 22 - -

4
Pergelangan

Tangan
5 22 -

5 Siku 5 22 - -

Jumlah 23 100 2 1
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Tabel 6. Data Denyut Jantung sebelum Perancangan

No.

Denyut Jantung
(Pulse/menit)

No.

Denyut Jantung
(Pulse/menit)

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

1. 75 99 16. 74 98
2. 73 98 17. 73 96
3. 74 96 18. 72 99
4. 75 98 19. 74 97
5. 73 100 20. 73 96
6. 72 97 21. 75 98
7. 74 98 22. 73 97
8. 75 96 23. 72 99
9. 73 99 24. 74 98

10. 74 97 25. 75 96
11. 75 100 26. 73 98
12. 74 98 27. 72 96
13. 74 99 28. 74 99
14. 73 96 29. 75 97
15. 72 97 30. 73 98

D. Data Waktu Pengupasan Kacang tanah sebelum Perancangan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jam henti

(stopwatch) karena jenis pekerjaan yang dilakukan adalah kontinyu.

Adapun data hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Data Waktu pengupasan kacang sebelum Rancangan

No.
Waktu

(detik/3 kg) No.
Waktu

(detik/3 kg) No.
Waktu

(detik/3kg)
1. 270 11. 269 21. 268
2. 268 12. 268 22. 268
3. 268 13. 268 23. 268
4. 269 14. 269 24. 269
5. 268 15. 269 25. 270
6. 270 16. 270 26. 268
7. 268 17. 268 27. 269
8. 269 18. 269 28. 268
9. 270 19. 269 29. 270

10. 270 20. 268 30. 269
Σ 8064
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E. Data Penyesuaian dan Kelonggaran

1. Data Penyesuaian

Faktor-faktor penyesuaian yang digunakan untuk menentukan

Performance Rating adalah penyesuaian dengan metode

Westinghouse yang meliputi keterampilan (Skill), usaha (Effort),

kondisi kerja (Condition) dan konsistensi (Consistency). Dalam

menentukan faktor penyesuaian pada penelitian ini tentunya

memperhatikan keterampilan operator yang akan diamati dimana

pada penelitian ini operator memiliki tingkat keterampilan

termasuk Good skill, kemudian usaha yang dilakukan oleh operator

dalam bekerja termasuk good effort karena dalam bekerja operator

mempunyai usaha yang baik dalam bekerja, kondisi kerja yang

poor karena dalam ruangan kerja memiliki suhu dan tingkat

kebisingan yang kurang mendukung dalam bekerja, dan konsistensi

termasuk average karena operator bekerja dengan waktu

penyelesaian yang konsisten.

a. Keterampilan (Skill): Good Skill C1 (+ 0.06), karena selama

bekerja operator dapat melakukan gerakan kerja yang stabil,

tidak ragu-ragu dalam melakukan gerakan kerja.

b. Usaha (Effort) : Good Effort C2 (+ 0.02), karena operator

bekerja dengan penuh perhatian pada pekerjaanya, bekerja

dengan berirama.
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c. Kondisi kerja (Condition) : Poor F (- 0.07), karena dalam

ruangan kerja memiliki suhu 32 ºC dan kebisingan yang kurang

mendukung dalam bekerja yaitu sebesar 85 dB.

d. Konsistensi (Consistency) : Average D (0.00), karena seorang

operator dapat bekerja dengan waktu penyelesaian yang hampir

sama dari saat ke saat.

2. Data Kelonggaran

Dalam menentukan faktor kelonggaran (allowance) terdapat

tiga hal yang perlu diperhatikan seperti kebutuhan pribadi

(personal need), menghilangkan rasa kelelahan (fatique), dan

hambatan-hambatan yang tak terhindarkan (delay). Pada penelitian

ini untuk menentukan besarnya allowance dilakukan menggunakan

tabel penyesuaian dengan menilai besarnya tenaga yang

dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan pada mata,

keadaan temperatur tempat kerja, keadaan atmosfer tempat kerja,

dan keadaan lingkungan tempat kerja. Dalam penelitian ini

operator pada proses pengupasan setelah perancangan merupakan

pria sehingga tenaga yang dikeluarkan adalah sedang. Sikap kerja

sebelum perancangan belum memperhatikan prinsip ergonomi.

Gerakan kerja setelah perancangan agak terbatas, kelelahan pada

mata yang terputus-putus, keadaan temperatur tempat kerja

mempunyai suhu yang tinggi, dan keadaan lingkungan tempat
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kerja yang bising. Berdasarkan metode westing house tingkat

allowance adalah sebagai berikut:

1) Tenaga yang dikeluarkan : nilainya  7 %  karena operator

tersebut bekerja dalam posisi berdiri.

2) Sikap kerja :  nilainya 1 % karena operator tersebut bekerja

dengan posisi berdiri diatas dua kaki badan tegak dan ditumpu

dua kaki.

3) Gerakan kerja : nilainya 3 % karena ayunannya agak terbatas.

4) Kelelahan mata : nilainya 4 % karena pandangannya berubah-

ubah dengan focus tetap.

5) Keadaan temperatur : nilainya  5 % karena suhunya sebesar

32ºC tidak sesuai dengan suhu ideal ruangan tempat kerja.

6) Keadaan atmosfer: 5 % karena adanya debu dari hasil

pengupasan kacang.

7) Keadaan lingkungan : 1 % karena siklus kerja yang berulang-

ulang dan kebisingan sebesar 85 dB.

F. Data Antropometri

Data antropometri merupakan data yang diperlukan dalam

menentukan ukuran-ukuran dalam perancangan sehingga hasil

rancangan akan sesuai dengan dimensi ukuran tubuh pekerja. Data

antropometri ini diperoleh dari hasil pengukuran dimensi tubuh pekerja

di Dusun Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari,
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Kabupaten Gunungkidul. Data antropometri yang dibutuhkan dalam

perancangan tersebut dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Data Antropometri untuk Rancangan

No.
Ukuran

Antropometri Simbol

Dasar Pengukuran yang

dilakukan

1. Tinggi Pinggang tp Di ukur dari pinggang sampai
dengan telapak kaki bagian bawah

2. Lebar Tubuh Lt

Pengukuran ini dilakukan dari
lengan tangan kanan paling luar
sampai dengan lengan tangan kiri
paling luar

3. Tinggi Popliteal
Tpo

Di ukur dari telapak kaki sampai
pantat bagian bawah

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam

menentukan ukuran sebuah rancangan diperlukan beberapa ukuran

antropometri dimensi tubuh yang dijadikan dasar dari rancangan.

Adapun ukuran yang akan digunakan dalam perancangan dapat dilihat

pada gambar 6 berikut:
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Keterangan :

a. Tinggi Pinggang

Untuk menentukan tinggi alat dari alas sampai cerobong  bagian atas.

b. Lebar tubuh

Untuk menentukan panjang cerobong bagian atas.

c. Tinggi popliteal

Untuk menentukan tinggi gandaran mesin.

Gambar 6. Ukuran Antropometri dalam Rancangan
(Sumber: Sritomo Wignjosoebroto, 2000)

Tinggi Pinggang (Tp)

Tp

Lebar Tubuh (Lt)

Lt

Tinggi Popliteal (Tpo)

Tpo
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Adapun data antropometri hasil pengukuran yang digunakan dalam

menentukan ukuran rancangan perbot dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9.
Data Antropometri Hasil Pengukuran

No.

Data
Antropometri

(cm) No.

Data
Antropometri

(cm)

Tp Lt Tpo Tp Lt Tpo
1. 90 47 75 16. 93 47 77
2. 90 48 76 17. 93 48 75
3. 91 47 77 18. 93 48 75
4. 92 47 77 19. 90 47 76
5. 92 47 76 20. 93 46 75
6. 93 46 76 21. 89 46 76
7. 94 47 76 22. 89 46 74
8. 92 48 75 23. 94 48 75
9. 92 45 76 24. 91 47 76

10. 89 45 74 25. 93 47 76
11. 89 45 76 26. 93 48 75
12. 92 45 76 27. 93 48 77
13. 92 46 75 28. 91 47 76
14. 93 46 74 29. 90 46 75
15. 89 45 75 30. 91 47 76
Σ 2745 1400 2268

4.2. Pengolahan Data

4.2.1. Data Sebelum Perancangan

A. Denyut Jantung

Sebelum data digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji

keseragaman data denyut jantung sebelum perancangan. Pengujian

dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada dalam

batas kontrol yang telah ditentukan sehingga apabila terdapat data yang
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melebihi batas kontrol tersebut maka data dibuang dan tidak digunakan

dalam perhitungan karena memiliki nilai yang ekstrim. Selanjutnya

dilakukan uji kecukupan data  yang bertujuan agar data yang akan

digunakan cukup untuk dilakukan pengolahan data selanjutnya. Uji

keseragaman dan uji kecukupan data denyut jantung dapat dihitung

dengan langkah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Denyut Jantung sebelum Kerja

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software

SPSS 11. Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

Z, adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

b) Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

Adapun hasil uji normalitas denyut jantung sebelum bekerja

dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil uji normalitas diatas dapat

diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.25, karena nilai

signifikansi > 0.05 maka bisa disimpulkan data berdistribusi

normal.
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2. Uji Keseragaman Denyut Jantung sebelum Melakukan

Pekerjaan

Uji keseragaman data denyut jantung sebelum melakukan

pekerjaan dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut

berada dalam batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun

perhitungannya adalah sebagai berikut:

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

73...747375 
= 73.6

b) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)6.7373(.......)6.7374()6.7373()6.7375( 2222 

=  1.04

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data denyut jantung

sebelum bekerja dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 %

dan derajat ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) berdasarkan

tingkat kepercayaan sebesar 2 adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

= 73.6 + 2 (1.04) = 75.68

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  73.6 – 2 (1.04) = 71.52
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Gambar 7. Peta Kendali Denyut Jantung sebelum Bekerja

Perhitungan keseragaman data pada pengukuran denyut

jantung sebelum bekerja diperoleh batas kontrol atas (BKA) =

75.68 dan batas kontrol bawah (BKB) = 71.52 yang berarti data

tersebut seragam.

3. Uji Kecukupan Data Denyut Jantung sebelum Melakukan

Pekerjaan

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan

data selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat

kepercayaan 95 % dan derajat ketelitian 5 %. Adapun uji

kecukupan data denyut jantung  sebelum bekerja yang telah

terkumpul adalah sebagai berikut:
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=

2
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936
05.0

2

















= (0.55)2 = 0.3  1

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ =  1  sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

4. Uji Normalitas Denyut Jantung setelah Bekerja.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software

SPSS 11. Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

Z, adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

b) Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

Adapun hasil uji normalitas denyut jantung setelah bekerja

dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil uji normalitas diatas dapat

diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.512, karena nilai

signifikansi > 0.05 maka bisa disimpulkan data berdistribusi

normal.
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5. Uji Keseragaman Data Denyut Jantung setelah Melakukan

Pekerjaan.

Uji keseragaman data denyut jantung setelah melakukan

pekerjaan dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut

berada dalam batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun

perhitungannya adalah sebagai berikut:

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

98....969899 
=

30

2930
= 97.67

b) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)7.9798(..)7.9796()7.9798()7.9799( 2222 

=  1.54

Selanjutnya menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol

bawah dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) sebesar 2 adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( ) =  97.67 + 2 (1.54)

= 100.97

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( ) =  97.67 – 2 (1.54)

= 94.59
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Gambar 8. Peta Kendali Denyut Jantung setelah Bekerja

Perhitungan keseragaman data pada pengukuran denyut

jantung setelah bekerja diperoleh batas kontrol atas (BKA) =

100.97 dan batas kontrol bawah (BKB) = 94.59 yang berarti data

tersebut seragam.

6. Uji Kecukupan Data Denyut Jantung setelah Melakukan

Pekerjaan

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian mempunyai kevalidan. Dalam

penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data denyut jantung  setelah

bekerja yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:
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2930

24.1464
(0.4998)2 = 0.25 ≈ 1

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ = 1  sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung setelah bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

B. Menghitung Konsumsi Oksigen dan Konsumsi Energi sebelum

Perancangan.

Setelah data denyut jantung mencukupi untuk dilakukan olah

data, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung konsumsi oksigen

dan konsumsi energi sebelum dilakukan perancangan. Perhitungan

konsumsi oksigen dilakukan dengan cara interpolasi berdasarkan tabel

4 yaitu tabel hubungan antara metabolisme, respirasi, energi

expenditure dan denyut jantung sebagai media pengukur beban kerja.

Perhitungan konsumsi oksigen berdasarkan data pada tabel 5

yaitu data denyut jantung sebelum perancangan yang didekati dengan

interpolasi, sebagai berikut:

Konsumsi Oksigen (Liter/menit)

1
X

0,5

75 96 100 Denyut Jantung Pulse/menit
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5,0
5,01

7596
75100








x

=  25x – 12.5 = 21(0.5)

= 25x = 10.5 + 12.5

x =
25
23

= 0.92

Sehingga x = 0,92 liter/menit.

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai konsumsi oksigen

sebesar 0.92 liter/menit. Untuk mengetahui berapa nilai konsumsi

energi yang diperlukan maka:

Konsumsi oksigen x 4.8 Kcal  = 0.92 liter/menit x 4.8 Kcal =4.42 Kcal

Adapun perhitungan konsumsi oksigen dan konsumsi energi

sebelum perancangan dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 berikut:
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Tabel 12. Konsumsi Oksigen dan Konsumsi Energi   sebelum
Perancangan sebelum Bekerja

No.
Denyut
Jantung

(pulse/menit)

Sebelum Bekerja

Konsumsi
Oksigen

(liter/menit)

Konsumsi
Energi
(Kcal)

1. 75 0.50 2,40
2. 73 0.46 2,21
3. 74 0.48 2,30
4. 75 0.50 2,40
5. 73 0.46 2,21
6. 72 0.44 2,11
7. 74 0.48 2,30
8. 75 0.50 2,40
9. 73 0.46 2,21
10. 74 0.48 2,30
11. 75 0.50 2,40
12. 74 0.48 2,30
13. 74 0.48 2,30
14. 73 0.46 2,21
15. 72 0.44 2,11
16. 74 0.48 2,30
17. 73 0.46 2,21
18. 72 0.44 2,11
19. 74 0.48 2,30
20. 73 0.46 2,21
21. 75 0.50 2,40
22. 73 0.46 2,21
23. 72 0.44 2,11
24. 74 0.48 2,30
25. 75 0.50 2,40
26. 73 0.46 2,21
27. 72 0.44 2,11
28. 74 0.48 2,30
29. 75 0.50 2,40
30. 73 0.46 2,21
∑ 2208 14.16 67.94

X 73.6 0.48 2.26
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Tabel 13. Konsumsi Oksigen dan Konsumsi Energi   sebelum
Perancangan setelah Bekerja

No.
Denyut
Jantung

(pulse/menit)

Setelah Bekerja
Konsumsi
Oksigen

(liter/menit)

Konsumsi
Energi
(Kcal)

1. 99 0.94 4,70
2. 98 0.96 4,61
3. 96 0.92 4,42
4. 98 0.96 4,61
5. 100 1 4,80
6. 97 0.94 4,51
7. 98 0.96 4,61
8. 96 0.92 4,42
9. 99 0.98 4,70

10. 97 0.94 4,51
11. 100 1 4,80
12. 98 0.96 4,61
13. 99 0.98 4,70
14. 96 0.92 4,42
15. 97 0.94 4,51
16. 98 0.96 4,61
17. 96 0.92 4,42
18. 99 0.98 4,70
19. 97 0.94 4,51
20. 96 0.92 4,42
21. 98 0.96 4,61
22. 97 0.94 4,51
23. 99 0.98 4,70
24. 98 0.96 4,61
25. 96 0.92 4,42
26. 98 0.96 4,61
27. 96 0.92 4,42
28. 99 0.98 4,70
29. 97 0.94 4,51
30. 98 0.96 4,61
∑ 2930 28.56 137.29

X 97.7 0.95 4.58
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C. Menentukan Waktu Baku Proses pengupasan kacang tanah

sebelum Perancangan

Setelah data waktu proses pengupasan diperoleh, langkah

selanjutnya adalah menguji kecukupan data dan uji keseragaman data.

Uji kecukupan data bertujuan agar data yang digunakan mempunyai

tingkat validasi dalam penelitian sedangkan uji keseragaman data

mempunyai tujuan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada

dalam batas kontrol yang telah ditentukan sehingga apabila terdapat

data yang melebihi batas kontrol tersebut maka data dibuang dan tidak

digunakan dalam perhitungan.

1) Uji Keseragaman Data Waktu Proses pengupasan kacang tanah

sebelum Rancangan

Uji keseragaman data waktu proses pengupasan kacang tanah

dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada dalam

batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun perhitungannya adalah

sebagai berikut:

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

269...268268270 
=

30

8064
= 268.8

b) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

29

)8.268269(.......)8.268268()8.268270( 222 




80

=
29

8.18
=  0.81 = 1

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data waktu

pengupasan kacang sebelum perancangan dengan menggunakan

tingkat kepercayaan 95 % dan derajat  ketelitian 5 % dimana nilai

indeks (k) berdasarkan tingkat kepercayaan sebesar 2  adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

=  268.8 + 2(1)  =  270.8

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=    268.8 + 2(1)  = 266.8

PETA KONTROL WAKTU PROSERS PENGUPASAN KACANG SEBELUM
PERANCANGAN
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Gambar 9. Peta Kontrol Waktu Proses Pengupasan Kacang
Tanah sebelum Perancangan

Perhitungan keseragaman data waktu pengupasan kacang

sebelum perancangan diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 270.8

dan batas kontrol bawah (BKB) = 266.8 yang berarti data tersebut

seragam.
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2) Uji Kecukupan Data Waktu pengupasan kacang sebelum

perancangan

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan data

selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan

95 % dan derajat  ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data waktu

pengupasan kacang yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:
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= 4.71 2 = 22.2

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ = 22.2 sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

D. Menentukan Performance Rating

Hasil perhitungan faktor penyesuaian sebagai berikut:

1. Keterampilan : Good Skill C1 (+ 0.06)

2. Usaha : Good Effort C2 (+ 0.02)

3. Kondisi kerja     : Poor F (- 0.07)
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4. Konsistensi             : Average D ( 0.00 )    +

Jumlah : + 0.01

Maka faktor penyesuaiannya (P) = 1 + 0.01  = 1.01

E. Menetapkan Allowance

Perhitungan faktor kelonggaran adalah sebagai berikut:

1. Tenaga yang dikeluarkan 7 %

2. Sikap kerja 1 %

3. kerja agak terbatas 3 %

4. Kelelahan mata 4 %

5. Keadaan temperatur normal 5 %

6. Keadaan atmosfer cukup baik 5 %

7. Keadaan lingkungan kurang bersih 1 %    +

Jumlah  26 %

Maka besarnya allowance adalah = 26%

F. Menentukan  Waktu Baku

1. Waktu Siklus

Adapun perhitungannya adalah sebag ai berikut:

X =
N

x
n

i

1 =

30

8064
= 268.8 detik/3 kg

2. Waktu Normal

Wn  = Ws x PR

=  268.8 x 1.01 =  271.5 detik/3 kg
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3. Waktu Baku

Waktu Baku = Wnx 







 Allowance%100

%100

=  271.5 x 







 %26%100

%100

=  271.5 x 1.35

= 366.53 detik/3 kg

=  6.11 menit/3kg

= 0.102 jam/3 kg

G. Menentukan Output Standar

Output standar merupakan jumlah produk yang dihasilkan

dengan dasar dari perhitungan waktu baku dan dapat ditentukan

dengan persamaan:

Output Standar (OS) =
Wb

1

Output Standar (OS) =
Kgjam 3/102.0

1
=

jam0.102

kg3
= 29.5 kg/jam

4.2.2. Pengolahan Data Antropometri

Setelah data antropometri diperoleh, langkah selanjutnya adalah uji

keseragaman dan kecukupan data. Uji keseragaman data mempunyai

tujuan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada dalam batas

kontrol yang telah ditentukan sehingga apabila terdapat data yang melebihi

batas kontrol tersebut maka data dibuang dan tidak digunakan dalam
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perhitungan karena memiliki nilai yang ekstrim.Uji kecukupan data

bertujuan agar data yang digunakan cukup sehingga data dapat diolah pada

tahap selanjutnya.

A. Uji Normalitas Tinggi Pinggang

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS

11. Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z,

adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

b) Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

Adapun hasil uji normalitas Tinggi pinggang setelah bekerja

dapat dilihat pada lampiran. .

B. Uji Keseragaman Data Pengukuran Tinggi Pinggang

Uji keseragaman data dilakukan agar data yang akan kita

gunakan tersebut berada dalam batas kontrol yang telah ditentukan.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

91....919090 
=

30

2745
= 91,5
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b) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)5,9191(.......)5,9191()5,9190()5,9190( 2222 

=
29

5,75
=  2,6  =  3

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas (BKA)

dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data Pengukuran tinggi

pinggang dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) berdasarkan tingkat kepercayaan

sebesar 2  adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

=  91,5 + 2(3)  =  97,5

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  91,5 + 2(3)  =  85,5
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Gambar 10. Peta Kendali Tinggi Pinggang

Perhitungan keseragaman data pengukuran tinggi pinggang

diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 97,5 dan batas kontrol bawah

(BKB) = 85,5 yang berarti data tersebut seragam.

C. Uji Kecukupan Data Pengukuran Tinggi Pinggang

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan data

selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan

95 % dan derajat  ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data

pengukuran tinggi pinggang yang telah terkumpul adalah sebagai

berikut:
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=
2

2745

68.1903




 =  0.69 2 = 0.48   =    0.5

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ =  0.5  sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

D. Uji Normalitas Lebar Tubuh

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS

11. Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z,

adapun prosedur pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

b) Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

Adapun hasil uji normalitas Lebar tubuh setelah bekerja dapat

dilihat pada lampiran.
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E. Uji Keseragaman Data Pengukuran Lebar Tubuh

Uji keseragaman data dilakukan agar data yang akan kita

gunakan tersebut berada dalam batas kontrol yang telah ditentukan.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata ( X )

 =
n

X i
=

30

47....474847 
=

30

1400
= 46,7

2. Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)7,4647(.......)7,4647()7,4648()7,4647( 2222 

=
29

7,27
=  0,95

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data Pengukuran lebar

tubuh dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) berdasarkan tingkat

kepercayaan sebesar 2  adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

=  46,7+ 2(0,95)  =  46,7 + 1,9

=  51
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Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  46,7 + 2(0,95)

=  46.7 - 1,9 =  44.8
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Gambar 11. Peta Kendali Lebar Tubuh

Perhitungan keseragaman data pengukuran lebar tubuh

diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 51  dan batas kontrol bawah

(BKB) = 44.8 yang berarti data tersebut seragam.

F. Uji Kecukupan Data Pengukuran Lebar Tubuh

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan data

selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan
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95 % dan derajat  ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data

pengukuran lebar tubuh yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:
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=  0,86 2 = 0,86  =  1

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ =  1  sedangkan N = 30 maka

uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja dinyatakan

N’< N maka data tersebut mencukupi.

G. Uji Normalitas Tinggi Popliteal

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS 11.

Dalam pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z, adapun

prosedur pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

b) Statistik uji : Uji Kolmogorof-Smirnov

c)  = 0,05
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d) Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig. < 

Adapun hasil uji normalitas Jangkauan Tangan setelah bekerja

dapat dilihat pada lampiran.

H. Uji Keseragaman Data Pengukuran Tinggi Popliteal

Uji keseragaman data dilakukan agar data yang akan kita gunakan

tersebut berada dalam batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun

perhitungannya adalah sebagai berikut:

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

77.....777675 

=
30

2268
= 75.6

b) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)6.7577(...)6.7577()6.7576()6.7575( 2222 

=
29

2.21
=  0.7 = 1

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas (BKA)

dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data Pengukuran jangkauan

tangan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) berdasarkan tingkat kepercayaan

sebesar 2  adalah:
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Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

= 75.6 +  2(1)

= 77.6

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  75.6 - 2(1)

=  73.6

Gambar 12. Peta Kendali Tinggi Popliteal

Perhitungan keseragaman data pengukuran tinggi popliteal

diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 77.6 dan batas kontrol bawah

(BKB) = 73.6 yang berarti data tersebut seragam.

I. Uji Kecukupan Data Pengukuran Tinggi Popliteal

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan data

selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan
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95 % dan derajat  ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data

pengukuran lebar tubuh yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:
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=  0.45 2 = 0.2

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ =  0.2 sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

Tabel 17. Perhitungan Uji Keseragaman Data Antropometri

No. Pengukuran Simbol X  BKA BKB Keterangan

1.
Tinggi Pinggang tp 91.5 2.6 97.5 85.5

Data
Seragam

2.
Lebar Tubuh Lt 46.6 1.2 49 44.2

Data
Seragam

3. Tinggi Poplitel tpo 75.6 0.7 77.6 73.6
Data

Seragam
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Tabel 18. Perhitungan Uji Kecukupan Data Antropometri

No. Pengukuran Simbol N N’ Keterangan

1.
Waktu pengupasan kacang
sebelum perancangan Wp 30 22.2 Data Cukup

2.
Tinggi Pinggang

Tp 30 2 Data Cukup

3.
Lebar Tubuh

Lt 30 1 Data Cukup

4. Tinggi Popliteal
Tpo 30 0.2 Data Cukup

Maka langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran alat

pengupas kacang tanah  berdasarkan ukuran persentil yang akan

digunakan. Ukuran persentil yang digunakan pada penelitian ini adalah

5-th untuk  ukuran   persentil, 50-th untuk ukuran persentil rata-rata

dan 95-th untuk ukuran persentil besar. Ukuran persentil digunakan

agar ukuran yang dipakai dalam perancangan dapat mencakup populasi

manusia yang akan menggunakan hasil rancangan produk dengan

dimensi ukuran yang sama maupun lebih kecil dari ukuran persentil.

Berikut merupakan ukuran persentil untuk dimensi tubuh tinggi

pinggang :

Persentil 5-th

P5 =  - 1.645

= 91.5 - 1.645 (2.6)

= 91.5 – 4.277 = 87.2cm

Persentil 50-th

P50 = 

= 91.5 cm



95

Persentil 95-th

P95 =  + 1.645

= 91,5 - 1.645 (2.6)

= 91.5 + 4.277 = 95.8 cm

Dengan menggunakan perhitungan yang sama, maka nilai ukuran

persentil untuk dimensi tubuh lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Perhitungan Persentil

No. Pengukuran Simbol

Persentil (cm)

5-th 50-th 95-th

1. Tinggi pinggang Tp 87.2 91.5 95.8

2. Lebar tubuh Lt 44.63 46.64 48.57

3. Tinggi Popliteal Tpo 74.45 75.6 76.75

Setelah perhitungan ukuran persentil diperoleh, maka langkah

selanjutnya adalah menentukan ukuran mesin pengupas kacang tanah.

Ukuran mesin pengupas kacang tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Ukuran Mesin pengupas kacang tanah

No. Bagian Mesin Ukuran (cm)
1. Tinggi mesin 91.5

2. Panjang cerobong 48.57

3. Tinggi gandaran mesin 75.6

1) Tinggi mesin

Untuk menentukan ukuran tinggi mesin maka dimensi tubuh

yang digunakan adalah dimensi tinggi pinggang. Ukuran tinggi

mesin ini menggunakan persentil 50-th  sebesar 91.5 cm. Memilih
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ukuran persentil rata-rata karena diharapkan dapat mencakup ukuran

populasi operator atau pemakai.

2) Panjang cerobong

Untuk menentukan panjang cerobong dimensi tubuh yang

digunakan adalah lebar tubuh. Ukuran panjang cerobong

menggunakan persentil 95-th sebesar 48.57cm. memilih ukuran

persentil ini di maksudkan agar kapasitas cerobong besar.

3) Tinggi gandaran mesin

Untuk menentukan ukuran tinggi gandaran mesin maka

dimensi tubuh yang digunakan adalah dimensi tinggi popliteal.

Ukuran tinggi gandaran mesin ini menggunakan persentil 50-th

sebesar 75.6 cm. Memilih ukuran persentil rata-rata karena

diharapkan dapat mencakup ukuran populasi operator atau pemakai.

4.2.3. Perancangan Mesin Pengupas kacang .

Setelah ukuran mesin pengupas kacang tanah ditentukan seperti

pada tabel 20 di atas, maka langkah selanjutnya adalah membuat desain

mesin pengupas kacang tanah dengan bantuan software AutoCAD Gambar

desain mesin pengupas kacang tanah dapat dilihat pada lampiran.
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4.2.4. Pengolahan Data setelah Perancangan

A. Posisi Operator Setelah Redesain

Secara lengkap aktivitas operator setelah dilakukan perbaikan

fasilitas kerja dapat dilihat pada gambar 13 :

B. Data Waktu Proses Pengupasan Kacang Tanah Pada Kondisi

Pembelajaran

Sebelum dilakukannya pengukuran sebagai data penelitian,

terlebih dahulu kita lihat apakah waktu proses pengupasan tanah

tersebut sudah stabil dengan menggunakan kurva pembelajaran.

Pengukuran waktu proses pengikiran ini dilakukan untuk mengetahui

apakah operator sudah terbiasa dengan perbot fasilitas kerja yang

baru. Apabila operator sudah terbiasa menggunakan fasilitas kerja

Gambar 13. Posisi Kerja Pengupasan
Kacang Tanah setelah Perancangan
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yang baru tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran selanjutnya

sebagai data penelitian. Adapun data waktu proses pengupasan

kondisi pembelajaran dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 21. Data Waktu Proses Pengupasan Kondisi Pembelajaran

Gambar 14. Kurva Pembelajaran Waktu Proses Pengupasan Kacang
Tanah setelah Perancangan

Grafik di atas menunjukan bahwa mulai pada pengamatan ke 50

dan seterusnya operator sudah terbiasa untuk menggunakan fasilitas

No.

Waktu

(detik/

3 kg)

No.

Waktu

(detik/

3 kg)

No.

Waktu

(detik/

3 kg)

No.

Waktu

(detik/

3 kg)

No.

Waktu

(detik/

3 kg)

1. 79 11. 78 21. 78 31. 77 41. 75
2. 79 12. 76 22. 78 32. 77 42. 76
3. 78 13. 79 23. 77 33. 77 43. 76
4. 77 14. 78 24. 78 34. 76 44. 75
5. 78 15. 76 25. 76 35. 76 45. 76
6. 76 16. 79 26. 75 36. 77 46. 75
7. 76 17. 76 27. 78 37. 77 47. 76
8. 77 18. 78 28. 79 38. 76 48. 77
9. 77 19. 77 29. 78 39. 76 49. 76
10. 77 20. 76 30. 78 40. 77 50. 76
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kerja yang baru. Dengan demikian tahap selanjutnya yaitu mengukur

waktu proses pengupasan dan pengukuran denyut jantung operator

dapat digunakan sebagai data penelitian.

C. Data Denyut Jantung setelah Perancangan

Data denyut jantung diperoleh dari hasil pengukuran pada saat

operator belum melakukan pekerjaan dan setelah selesai melakukan

pekerjaan. Adapun data denyut jantung pada saat sebelum bekerja

dan setelah bekerja dapat dilihat pada tabel 22 berikut:

Tabel 22. Data Denyut Jantung Setelah Perancangan

No.

Denyut Jantung
(Pulse/menit)

No.

Denyut Jantung
(Pulse/menit)

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

1. 75 84 16. 74 87
2. 73 85 17. 76 85
3. 74 83 18. 76 86
4. 76 85 19. 75 85
5. 74 87 20. 73 84
6. 75 86 21. 75 87
7. 77 85 22. 74 83
8. 75 84 23. 76 85
9. 76 85 24. 75 86

10. 74 87 25. 74 84
11. 73 84 26. 75 87
12. 75 83 27. 74 84
13. 76 85 28. 76 83
14. 75 86 29. 74 84
15. 76 84 30. 73 85



100

D. Pengolahan Data  Denyut Jantung sebelum Bekerja pada Kondisi

Kerja setelah Perancangan

Setelah data antropometri yang diperlukan diperoleh, langkah

selanjutnya adalah menguji kenormalan data, kecukupan data dan uji

keseragaman data. Uji kenormalan data bertujuan untuk mengetahui

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, uji

kecukupan data bertujuan agar data yang digunakan mempunyai

tingkat validasi dalam penelitian sedangkan uji keseragaman data

mempunyai tujuan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada

dalam batas kontrol yang telah ditentukan sehingga apabila terdapat

data yang melebihi batas kontrol tersebut maka data dibuang dan

tidak digunakan dalam perhitungan.

E. Uji Normalitas Data Denyut Jantung

Menggunakan tingkat kepercayaan 95 %,  = 0,05 kemudian

diuji apakah data tersebut berdistribusi normal adalah sebagai berikut:

1) Uji Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

2) Uji Statistik dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

Jika Sig. > , maka H0 diterima

Jika Sig. < , maka H0 ditolak
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3) Kesimpulan

Karena signifikasi  hitung > signifikasi , maka H0 diterima

artinya data berdistribusi normal yang berarti  data dapat diolah.

Tabel 23. Perhitungan Uji Normalitas Data Denyut Jantung

No. Pengukuran N Sig. α Keterangan

1.
Data Denyut Jantung

Sebelum Bekerja
30 0, 334 0,05 Data Normal

2.
Data Denyut Jantung

Setelah Bekerja
30 0. 290 0,05 Data Normal

F. Uji Keseragaman Denyut Jantung sebelum Melakukan

Pekerjaan Pada Kondisi setelah Perancangan

Uji keseragaman data denyut jantung sebelum melakukan

pekerjaan dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada

dalam batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun perhitungannya

adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

73....747375 
=

30

2244
= 74.8

2) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)8.7473(...)8.7474()8.7473()8.7475( 2222 

=  1.1
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Tahapan selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) untuk data denyut jantung

sebelum bekerja dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan

derajat ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) berdasarkan tingkat

kepercayaan sebesar 2 adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

= 74.8 + 2 (1.1) = 77

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  74.8 - 2 (1.1) = 72.6

Gambar 15. Peta Kendali Denyut Jantung sebelum Bekerja

Perhitungan keseragaman data pada pengukuran denyut jantung

sebelum bekerja diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 77 dan batas

kontrol bawah (BKB) = 72.6 yang berarti data tersebut seragam.
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G. Uji Kecukupan Data Denyut Jantung sebelum Melakukan

Pekerjaan Pada Kondisi setelah Perancangan

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian cukup untuk dilakukan pengolahan data

selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan

95 % dan derajat ketelitian 5 %. Adapun uji kecukupan data denyut

jantung  sebelum bekerja yang telah terkumpul adalah sebagai

berikut:

2
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2

11

2
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'
































n

j

n

j

n

j

Xj

XjXjN
s

k

N =

2

2244

)5035536()167886(30
05.0

2















 

=

2

2244

31.32
05.0

2

















= (0.58)2 = 0.33  1

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ =  1  sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung sebelum bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

H. Uji Keseragaman Data Denyut Jantung setelah Melakukan

Pekerjaan Pada Kondisi setelah Perancangan

Uji keseragaman data denyut jantung setelah melakukan

pekerjaan dilakukan agar data yang akan kita gunakan tersebut berada
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dalam batas kontrol yang telah ditentukan. Adapun perhitungannya

adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

85....838584 
=

30

2548
= 84.93

2) Standar Deviasi ( )

 =
1

)( 2
1




n

xx

=
29

)93.8485(...........)93.8485()9.8484( 222 

=  1.29

Selanjutnya menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol

bawah dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat

ketelitian 5 % dimana nilai indeks (k) sebesar 2 adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

= 84.93 + 2 (1.29) = 87.51

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

=  84.93 - 2 (1.29) = 82.35
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Gambar 16. Peta Kendali Denyut Jantung setelah Bekerja

Perhitungan keseragaman data pada pengukuran denyut jantung

setelah bekerja diperoleh batas kontrol atas (BKA) = 87.51 dan batas

kontrol bawah (BKB) = 82.35 yang berarti data tersebut seragam.

I. Uji Kecukupan Data Denyut Jantung setelah Melakukan

Pekerjaan Pada Kondisi setelah Perancangan

Uji kecukupan data dilakukan dengan tujuan agar data yang

digunakan dalam penelitian mempunyai kevalidan. Dalam penelitian

ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan derajat ketelitian 5

%. Adapun uji kecukupan data denyut jantung  setelah bekerja yang

telah terkumpul adalah sebagai berikut:
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=

2

2548

1436
05.0

2

















= 





2

2548

78.1515
(0.67)2 = 0.35 ≈ 1

Dari hasil perhitungan diperoleh N’ = 1  sedangkan N = 30

maka uji kecukupan data pada denyut jantung setelah bekerja

dinyatakan N’< N maka data tersebut mencukupi.

4.2.5. Menghitung Konsumsi Oksigen dan Energi setelah Perancangan

Setelah melakukan perancangan, langkah selanjutnya adalah

melakukan pengukuran denyut jantung untuk memperoleh besarnya

konsumsi oksigen dan konsumsi energi yang dibutuhkan dalam bekerja.

Dengan metode dan cara interpolasi, hasil perhitungan  konsumsi oksigen

dan konsumsi energi dapat dilihat pada tabel 24 dan tabel 25 berikut:
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Tabel 24. Hasil Perhitungan Konsumsi Oksigen dan Konsumsi
Energi   sebelum bekerja setelah Perancangan

No.
Denyut
Jantung

(pulse/menit)

Sebelum Bekerja
Konsumsi
Oksigen

(liter/menit)

Konsumsi
Energi
(Kcal)

1. 75 0.50 2,40
2. 73 0.46 2,21
3. 74 0.48 2,30
4. 76 0.52 2,50
5. 74 0.48 2,30
6. 75 0.50 2,40
7. 77 0.54 2,60
8. 75 0.50 2,40
9. 76 0.52 2,50
10. 74 0.48 2,30
11. 73 0.46 2,21
12. 75 0.50 2,40
13. 76 0.52 2,50
14. 75 0.50 2,40
15. 76 0.52 2,50
16. 74 0.48 2,30
17. 76 0.52 2,50
18. 76 0.52 2,50
19. 75 0.50 2,40
20. 73 0.46 2,21
21. 75 0.50 2,40
22. 74 0.48 2,30
23. 76 0.52 2,50
24. 75 0.50 2,40
25. 74 0.48 2,30
26. 75 0.50 2,40
27. 74 0.48 2,30
28. 76 0.52 2,50
29. 74 0.48 2,30
30. 73 0.46 2,21
∑ 2244 14.88 69.44

X 74.8 0.50 2.31
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Tabel 25. Hasil Perhitungan Konsumsi Oksigen dan Konsumsi
Energi   setelah bekerja setelah Perancangan

No.
Denyut
Jantung

(pulse/menit)

Setelah Bekerja
Konsumsi
Oksigen

(liter/menit)

Konsumsi
Energi
(Kcal)

1. 84 0.68 3,26
2. 85 0.7 3,26
3. 83 0.66 3,17
4. 85 0.7 3,36
5. 87 0.74 5,54
6. 86 0.72 3,46
7. 85 0.7 3,36
8. 84 0.68 3,26
9. 85 0.7 3,36
10. 87 0.74 5,54
11. 84 0.68 3,26
12. 83 0.66 3,17
13. 85 0.7 3,36
14. 86 0.72 3,46
15. 84 0.68 3,26
16. 87 0.74 5,54
17. 85 0.7 3,36
18. 86 0.72 3,46
19. 85 0.7 3,36
20. 84 0.68 3,26
21. 87 0.74 5,54
22. 83 0.66 3,17
23. 85 0.7 3,36
24. 86 0.72 3,46
25. 84 0.68 3,26
26. 87 0.74 5,54
27. 84 0.68 3,26
28. 83 0.66 3,17
29. 84 0.68 3,26
30. 85 0.7 3,36
∑ 2548 20.96 110.44

X 84.93 0.7 3.7
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4.2.6. Data Waktu Proses Pengupasan Kacang Tanah

Setelah operator sudah terbiasa menggunakan fasilitas kerja yang

baru, tahap selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap waktu

proses pengupasan setelah perancangan sebagai data penelitian. Adapun

data waktu proses pengupasan setelah perancangan dapat dilihat pada tabel

26 berikut:

Tabel 26. Data Waktu Proses Pengupasan Kacang Tanah
Setelah Perancangan

No.
Waktu

(detik/3 kg)
No.

Waktu

(detik/3 kg)
No.

Waktu

(detik/3 kg)

1. 77 11. 78 21. 75
2. 78 12. 77 22. 76
3. 75 13. 75 23. 78
4. 76 14. 76 24. 77
5. 78 15. 78 25. 78
6. 77 16. 77 26. 78
7. 77 17. 76 27. 75
8. 78 18. 78 28. 76
9. 79 19. 75 29. 76
10. 75 20. 76 30. 76

A. Menentukan Waktu Baku Proses Pengupasan tanah setelah

Perancangan

Setelah data waktu proses pengupasan diperoleh, menentukan

waktu baku proses pengupasan. Adapun perhitungannnya adalah:

1. Uji Keseragaman Data Waktu Proses Pengupasan setelah

Perancangan.

Uji keseragaman data waktu proses pengupasan dilakukan

agar data yang akan kita gunakan tersebut berada dalam batas
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kontrol yang telah ditentukan. Adapun perhitungannya adalah

sebagai berikut :

a) Rata-rata ( X )

 =
n

X i =
30

76...757877 
=

30

2301
= 76.7 detik/3 kg

b) Standar Deviasi

 =
1

)( 2
1




n

xx

 =
29

)7.7676(..........)7.7678()7.7677( 222 

=
29

3.42
= 1.5

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 %, tahapan

selanjutnya yaitu menentukan batas kontrol atas (BKA) dan batas

kontrol bawah (BKB) untuk lebar pinggul adalah:

Batas Kontrol Atas (BKA) = x + k( )

= 76.7+ 2(1.5) = 79.7

Batas Kontrol Bawah (BKB) = x - k( )

= 76.7 – 2(1.5) = 73.7
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Gambar 17. Peta Kendali Waktu Proses Pengamplasan
setelah Perancangan

2. Uji Kecupukan Data Waktu Proses Pengupasan kacang Tanah

setelah Perancangan.
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B. Menentukan Performance Rating

Faktor-faktor penyesuaian yang digunakan untuk menentukan

Performance Rating adalah penyesuaian dengan metode Westinghouse

yang meliputi keterampilan (Skill), usaha (Effort), kondisi kerja

(Condition) dan konsistensi (Consistency). Dalam menentukan faktor

penyesuaian pada penelitian ini tentunya memperhatikan keterampilan
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operator yang akan diamati dimana pada penelitian ini operator

memiliki tingkat keterampilan termasuk good skill, kemudian usaha

yang dilakukan oleh operator dalam bekerja termasuk good effort

karena dalam bekerja operator mempunyai usaha yang baik dalam

bekerja, kondisi kerja yang poor karena dalam ruangan kerja memiliki

suhu dan tingkat kebisingan yang kurang mendukung dalam bekerja,

dan konsistensi termasuk average karena operator bekerja dengan

waktu penyelesaian yang konsisten.

1) Keterampilan (Skill) : Good Skill C1 (+0.06), karena selama

bekerja operator dapat melakukan gerakan kerja yang stabil, tidak

ragu-ragu dalam melakukan gerakan kerja..

2) Usaha (Effort) : Good Effort C2 (+0.02), karena operator bekerja

dengan penuh perhatian pada pekerjaanya, bekerja dengan

berirama.

3) Kondisi kerja (Condition) : Poor F (-0.07), karena dalam ruangan

kerja memiliki suhu dan kebisingan yang kurang mendukung dalam

bekerja.

4) Konsistensi (Consistency) : Average D (0.00), karena seorang

operator dapat bekerja dengan waktu penyelesaian yang tetap.
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Hasil perhitungan faktor penyesuaian sebagai berikut

1. Keterampilan :

Good Skill C1 (+0.06)

2. Usaha : Good Effort C2 (+0.02)

3. Kondisi kerja : Poor F (-0.07)

4. Konsistensi : Average D (0.00) +

Jumlah : +0.01

Maka faktor penyesuaiannya (P) = 1 + 0.01 = 1.01

C. Menetapkan Allowance

Dalam menentukan faktor kelonggaran (allowance) terdapat tiga

hal yang perlu diperhatikan seperti kebutuhan pribadi (personal need),

menghilangkan rasa kelelahan (fatique), dan hambatan-hambatan yang

tak terhindarkan (delay). Pada penelitian ini untuk menentukan

besarnya allowance dilakukan menggunakan tabel penyesuaian dengan

menilai besarnya tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja,

kelelahan mata, keadaan temperatur tempat kerja, keadaan atmosfer

tempat kerja, dan keadaan lingkungan tempat kerja. Dalam penelitian

ini operator pada proses pengupasan kacang tanah setelah perancangan

merupakan pria sehingga tenaga yang dikeluarkan adalah sedang.

Sikap kerja setelah perancangan sudah memperhatikan prinsip

ergonomi. Gerakan kerja setelah perancangan agak terbatas, kelelahan

pada mata yang terputus-putus, keadaan temperatur tempat kerja

mempunyai suhu yang tinggi, keadaan atmosfer tempat kerja yang

kurang baik karena tidak adanya ventilasi, dan keadaan lingkungan
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tempat kerja yang bising. Adapun penilaian tingkat allowance adalah

sebagai berikut:

1) Tenaga yang dikeluarkan : nilainya 6 % karena operator tersebut

bekerja pada posisi berdiri.

2) Sikap kerja :  nilainya 2 % karena operator tersebut bekerja dengan

posisi badan tegak, di tumpu dua kaki.

3) Gerakan kerja : nilainya 1 % karena ayunannya agak terbatas.

4) Kelelahan mata : nilainya 2 % karena pandangannya yang terputus-

putus.

5) Keadaan temperatur : nilainya  5 % karena suhunya 32 ºC tidak

sesuai dengan suhu ideal ruangan tempat kerja.

6) Keadaan atmosfer : 6 % karena ruangan mempunyai ventilasi yang

kurang baik.

7) Keadaan lingkungan : 1 % karena siklus kerja yang berulang-ulang

dan kebisingan sebesar 85 dB.

Perhitungan faktor kelonggaran adalah sebagai berikut:

1) Tenaga yang dikeluarkan  ringan 6 %

2) Sikap kerja posisi duduk 2 %

3) Gerakan kerja agak terbatas 1 %

4) Kelelahan mata pandangan terputus-putus 2 %

5) Keadaan temperatur normal 5 %

6) Keadaan atmosfer cukup baik 6 %

7) Keadaan lingkungan kurang bersih 1 % +

Maka besarnya allowance adalah = 23 %

Jumlah  = 23 %
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D. Menentukan  Waktu Baku

1) Waktu Siklus

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

X =
N

x
n

i

1 =

30

76...757877 
=

30

2301
= 76.7 detik/3 kg

2) Waktu Normal

Wn = Ws x PR

= 76.7 x 1.01 = 77.47/3 kg

3) Waktu Baku

Waktu Baku = Wn x 







 Allowance%100

%100

= 77.47 x 







 %23%100

%100

= 77.47 x 1.3

= 100.72 detik/3 kg = 1.68 menit/3kg

= 0.028 jam/3 kg

E. Menentukan Output Standar

Output standar merupakan jumlah produk yang dihasilkan

dengan dasar dari perhitungan waktu baku dan dapat ditentukan

dengan persamaan:

Output Standar (OS) =
Wb

1



116

Output Standar (OS) =
jam/3kg802,0

1
=

jam0,028

kg3
= 107,15

kg/jam

F. Menentukan Produktivitas

Dengan melihat waktu baku dan output standar tersebut maka

kita dapat melihat apakah kinerja operator setelah perancangan

meningkat atau tidak. Adapun peningkatan produktivitas tersebut

sebagai berikut:

Produktivitas Jumlah Output =
1

12

Output

OutputOutput 
x 100 %

=
5.29

5.2915,107 
x 100 % = 263 %

Dari hasil tersebut berarti bahwa terjadi kenaikan jumlah

produk sebesar 77,65 kg/jam sehingga produktivitas jumlah outputnya

sebesar 263%.

4.2.5.  Uji Kelayakan Perancangan

Dengan melihat data kuisioner terdahulu, maka kita lakukan lagi uji

kelayakan perancangan dengan menggunakan kuisioner. Apakah keluhan-

keluhan pekerja pada kuisioner terdahulu dapat berkurang atau semakin

bertambah. Kuisioner diberikan pada 5 orang responden yang sama

dengan kuisioner awal sebelum perancangan. Pada tabel  berikut dapat kita

lihat hasil dari kuisioner tersebut :
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Tabel 27. Perbandingan Hasil Kuisioner sebelum dan setelah Perancangan

No
Bagian
Tubuh

Sebelum
Perancangan

Sesudah
Perancangan Jumlah

Responden
Nyaman

Tidak
Nyaman Nyaman

Tidak
Nyaman

1 Punggung 1 4 5 - 5
2 Pinggang 1 4 5 - 5
3 Lengan

Tangan
-

5
5

- 5

4 Pergelangan
Tangan

-
5

5
- 5

5 siku - 5 5 - 5

Dilihat dari hasil kuisioner pada lampiran 5, dari hasil jawaban

responden keluhan pada kuisioner awal sebelum perancangan dan kuisoner

akhir setelah perancangan. Maka dapat disimpulkan bahwa perancangan

tersebut layak untuk digunakan, karena beberapa keluhan yang terjadi

pada pekerja berkurang dibandingkan dengan sebelum perancangan.

4.2.6.  Uji Statistik

Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh antara

sebelum perancangan dan setelah perancangan kita perlu melakukan uji

statistik dengan membandingkan kedua hasil tersebut. Dalam uji ini

digunakan uji Paired Sample T-Test.

Sebelum melakukan uji Paired Sample T-Test terlebih dahulu kita

uji kenormalan data mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal.

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan software SPSS.

Dengan hasil seperti di bawah ini:
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1) Uji Paired Sample T-Test Data Waktu Proses Pengupasan kacang tanah

sebelum dan setelah Perancangan.

Setelah dilakukan uji normalitas data, maka langkah selanjutnya

adalah uji Paired Sample T-Test, sebagai berikut :

a) Hipotesis

H0 : Rata-rata waktu proses pengupasan kacang tanah kondisi

sebelum perancangan = rata-rata waktu proses pengupasan

kacang tanah kondisi setelah perancangan.

H1 : Rata-rata waktu proses pengupasan kacang tanah kondisi

sebelum perancangan > rata-rata waktu proses pengupasan

kacang tanah kondisi setelah perancangan.

b) Statistik Uji : Uji t

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika nilai Sig. < 

H1 diterima jika nilai Sig. > 

e) Dari hasil pengolahan dengan SPSS, diperoleh Sig. = 0.00 < 0.05

f) Kesimpulan

Karena Sig. <  ( 0.00 < 0.05 ) maka H0 ditolak, yang artinya

bahwa rata-rata waktu proses pengupasan kacang tanah kondisi

sebelum perancangan lebih besar dari rata-rata waktu proses

pengupasan kacang tanah setelah kondisi setelah perancangan.

2) Uji Paired Sample T-Test Denyut Jantung setelah Bekerja Pada Kondisi

sebelum dan setelah Perancangan
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Setelah dilakukan uji normalitas data, maka langkah selanjutnya

adalah uji Paired Sample T-Test, sebagai berikut :

a) Hipotesis

H0 : Rata-rata konsumsi energi setelah bekerja pada kondisi sebelum

perancangan = rata-rata konsumsi energi setelah bekerja pada

kondisi setelah perancangan.

H1 : Rata-rata konsumsi energi setelah bekerja pada kondisi

sebelum perancangan > rata-rata konsumsi energi  setelah

bekerja pada kondisi setelah perancangan

b) Statistik Uji : Uji t

c)  = 0,05

d) Daerah kritis : H0 ditolak jika nilai Sig. < 

H1 diterima jika nilai Sig. > 

e) Dari hasil pengolahan dengan SPSS, diperoleh Sig. = 0.00 < 0.05

f) Kesimpulan

Karena Sig. <  ( 0.00 < 0.05 ) maka H0 ditolak, yang artinya

bahwa rata-rata konsumsi energi setelah bekerja pada kondisi

sebelum redesain lebih besar dari rata-rata konsumsi energi setelah

bekerja pada kondisi setelah redesain.
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4.3. Analisis Data

4.3.1. Data Antropometri Rancangan Mesin Pengupas kacang Tanah

Posisi kerja sebelum dan sesudah perancangan posisi kerja pada

aktivitas pengupasan kacang tanah dapat dilihat pada gambar 18 dan

gambar 19 berikut:

Dari hasil pengolahan data, maka dilakukan suatu rancangan fasilitas

kerja berupa mesin pengupas kacang tanah dimana ukuran yang digunakan

adalah dengan menggunakan data antropometri dimensi tubuh operator.

Dari hasil rancangan tersebut yang semula mesin terlalu tinggi membuat

operator kesulitan dalam memasukan kacang tanah kedalam cerobong dan

dalam memutar gandaran mesin masih menggunakan tangan dengan

intensitas kerja selama 7 jam kerja dan dilihat dari aspek ergonomi posisi

kerja tersebut tidak ergonomi.

Gambar 18. Fasilitas Kerja
Operator sebelum Perancangan

Gambar 19 Fasilitas Kerja
Operator setelah Perancangan
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4.3.2. Perbandingan rata-rata kebutuhan konsumsi energi sebelum dan

setelah perancangan

Tabel 30. Perbandingan Rata-rata Konsumsi Oksigen dan

Konsumsi Energi  sebelum dan sesudah Perancangan

No. Keterangan

Sebelum
Perancangan

Sesudah
Perancangan

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

Sebelum
Bekerja

Setelah
Bekerja

1.
Konsumsi
Oksigen

(Liter/menit)
0.48 0.98 0.50 0.7

2.
Konsumsi

Energi
(Kcal/menit)

2.26 4.58 2.31 3.7

Berdasarkan tabel 29 rata-rata konsumsi energi yang dibutuhkan

oleh seorang operator sebelum bekerja dan sebelum dilakukan perancangan

adalah sebesar 2.26 Kkal dan setelah bekerja sebesar 4.58 Kkal. Artinya

bahwa energi yang dikeluarkan pada saat sebelum bekerja adalah sebesar

2.26 Kkal dan energi yang dikeluarkan setelah bekerja adalah sebesar 4.58

Kkal. Sedangkan pada kondisi setelah perancangan rata-rata konsumsi

energi yang dikeluarkan pada saat sebelum bekerja adalah sebesar 2.31

Kkal dan setelah bekerja sebesar 3.7 Kkal. Artinya bahwa energi yang

dikeluarkan pada saat belum melakukan pekerjaan adalah sebesar 2.31 Kkal

dan energi yang dikeluarkan setelah melakukan pekerjaan adalah sebesar

3.7 Kkal.

Jadi dengan menggunakan alat pengupas kacang setelah

perancangan operator bisa menghemat energi sebanyak 0,88 Kcal/menit dan

oksigen sebanyak 0,28 liter/menit.
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4.3.3. Perbandingan waktu pengupasan kacang tanah sebelum dan sesudah

perancangan

Tabel 31. Data Waktu pengupasan kacang sebelum Rancangan

No.
Waktu

(detik/3 kg) No.
Waktu

(detik/3 kg) No.
Waktu

(detik/3kg)
1. 270 11. 269 21. 268
2. 268 12. 268 22. 268
3. 268 13. 268 23. 268
4. 269 14. 269 24. 269
5. 268 15. 269 25. 270
6. 270 16. 270 26. 268
7. 268 17. 268 27. 269
8. 269 18. 269 28. 268
9. 270 19. 269 29. 270

10. 270 20. 268 30. 269
Σ 8064

Tabel 32. Data Waktu Proses Pengupasan Kacang Tanah
Setelah Perancangan

No.
Waktu

(detik/3 kg)
No.

Waktu

(detik/3 kg)
No.

Waktu

(detik/3 kg)

1. 77 11. 78 21. 75
2. 78 12. 77 22. 76
3. 75 13. 75 23. 78
4. 76 14. 76 24. 77
5. 78 15. 78 25. 78
6. 77 16. 77 26. 78
7. 77 17. 76 27. 75
8. 78 18. 78 28. 76
9. 79 19. 75 29. 76

10. 75 20. 76 30. 76
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4.3.4. Waktu Baku dan Output Standar

Dalam menentukan besarnya produktivitas untuk kondisi sebelum

dan sesudah perancangan dapat diketahui dengan output yang dihasilkan

dan waktu kerja yang digunakan oleh operator.

A. Sebelum Perancangan

Waktu baku proses pengupasan kacang tanah saat sebelum

perancangan adalah sebesar  6.11menit/3 kg dan output standarnya

adalah  29.5kg/jam.

B. Setelah Perancangan

Waktu baku proses pengupasan kacang tanah saat setelah

perancangan adalah sebesar  1.68 menit/3 kg dan output standarnya

adalah 107.15 kg/jam.

4.3.5. Produktivitas

Dari hasil pengolahan data, sebelum dilakukan perancangan

diperoleh waktu baku dan output standar sebesar 0.102 jam/3 kg dan output

standar sebesar 29.5 kg/jam atau 206.5 kg/hari. Sedangkan waktu baku dan

output standar yang dihasilkan pada kondisi setelah perancangan adalah

sebesar 0.028 jam/3 kg dengan output standar sebesar 107.15 kg/jam atau

750.05 kg/hari. Dari hasil tersebut maka terjadi peningkatan waktu

penyelesaian sebesar 77.65 kg/jam atau 543.55 kg/hari. Sehingga  terjadi

peningkatan jumlah output standar sebesar 263 %.
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4.3.6. Perbandingan Alat

Uraian diatas menunjukkan perbedaan – perbedaan analisis antara

mesin pengupas tanah manual dan hasil rancangan. Perbedaan pokok

terletak pada beberapa hal, seperti yang tertera pada tabel 33 dibawah ini.

Pembeda Mesin awal Mesin hasil rancangan

- Sistem kerja

- Cara kerja

- Waktu pengerjaan

- Posisi operator

- Bahan baku

- Produktivitas

Manual

Alat digerakkan dengan

tangan sehingga

memerlukan banyak energi.

Lama

Pekerja harus jinjit karena

alat pengupas lebih tinggi.

Kayu jati

0,102 jam / 3 kg

Dilengkapi alat bantu berupa

dinamo/motor penggerak

Berkerja secara otomatis

Cepat

Berdiri normal

Kayu jati dan motor

penggerak

0,028 jam/ 3 kg

Alat pengupas kacang hasil rancangan dilengkapi dengan alat bantu yang

berupa mesin penggerak/motor sehingga dalam proses produksinya

menggunakan tenaga listrik. Adapun rincian biaya penggunaan listrik

adalah sebagai berikut:

Listrik 1 kwh = Rp. 3650 sehingga 1 watt = Rp 3,65

Daya dinamo 75 watt = 75 x Rp 3,65 = Rp 273,75

Harga kacang mentah = Rp 2500 /kg
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Harga kacang hasil produksi = Rp 6000/kg

Waktu kerja = 7 jam

Produktivitas mesin = 107,15 kg/jam

Jadi kapasitas mesin per hari kerja = 7 x 107,15 kg/jam = 750,05 kg/hari

Sehingga biaya yang diperlukan adalah :

Kacang mentah @ Rp 2500 x 750,05 kg/hari Rp 1.875.125

Biaya listrik Rp 273,75+

Biaya total Rp 1.875.398,75

Harga Jual Kacang @ Rp 6000 x 750,05 kg/hari Rp 4.500.300

Laba Rp 2.624.901,25

Dalam proses produksi biaya pekerja diabaikan karena mereka mengerjakan

sendiri tanpa pekerja dari luar.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan  penerapan antropometri ukuran tubuh manusia dalam

merancang mesin pengupas kacang tanah ternyata dapat berpengaruh

dalam merubah posisi kerja operator yang semula berdiri sambil jinjit

untuk memasukan kacang tanah karena mulut cerobong terlalu tinggi

menjadi mudah karena mesin di perpendek sesuai ukuran tinggi

pinggang operator. Hal tersebut menunjukkan bahwa bekerja dengan

posisi kerja setelah perancangan dapat mengurangi ketidak nyamanan

yang dialami oleh operator.

2. Dengan diubahnya engkol mesin menjadi tenaga motor listrik membuat

target pengupasan kacang tanah menjadi optimal, Hal tersebut

menunjukan bahwa mesin pengupas kacang tanah setelah perancangan

sangat membantu dalam memenuhi target.

3. Perhitungan konsumsi energi saat setelah bekerja pada kondisi sebelum

perancangan adalah sebesar 4,58 Kkal/menit, sedangkan konsumsi

energi saat setelah bekerja pada kondisi setelah perancangan adalah

sebesar 3,7 Kkal/menit. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat

penurunan tingkat konsumsi energi sebesar 0,88 Kkal/menit.

Berkurangnya tingkat konsumsi energi yang terjadi pada kondisi setelah
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perancangan berarti bahwa bekerja dengan posisi kerja setelah

perancangan dapat mengurangi kelelahan yang dialami oleh operator.

4. Pada kondisi setelah perancangan dapat berpengaruh terhadap waktu

baku dan output standar. Pada kondisi sebelum perancangan waktu

bakunya sebesar 6.11 menit/3 kg dan output standarnya sebesar 29.5

kg/jam. Sedangkan waktu baku pada kondisi setelah perancangan

sebesar 1.68 menit/3 kg dan output standarnya sebesar 107.15 kg/jam.

Hal tersebut berarti terjadi peningkatan sebesar 77.65 kg/jam.

5. Perbaikan posisi kerja operator dapat meningkatkan output standar

sehingga terjadi peningkatan produktivitas kerja sebesar 263 %.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mesin pengupas kacang

tanah milik Penduduk Dusun Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, penulis memberikan saran sebagai

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, antara lain:

1. Penduduk Dusun Wukirsari, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul apabila akan membuat atau merancang suatu

alat khususnya alat pengupas kacang tanah hendaknya memperhatikan

bentuk dari alat tersebut sehingga dapat memperbaiki posisi kerja yang

ada sekarang, karena dengan posisi kerja yang tidak sehat dapat

mengakibatkan gangguan kesehatan dan pada saatnya akan mengganggu

keseimbangan badan.
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2. Dalam merancang suatu fasilitas kerja tentunya harus memperhatikan

ukuran dimensi tubuh operator sehingga operator dapat bekerja  dalam

posisi kerja yang nyaman.
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Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 74 73.6 75.68 71.52
2 73 73.6 75.68 71.52
3 72 73.6 75.68 71.52
4 74 73.6 75.68 71.52
5 73 73.6 75.68 71.52
6 75 73.6 75.68 71.52
7 73 73.6 75.68 71.52
8 72 73.6 75.68 71.52
9 74 73.6 75.68 71.52

10 75 73.6 75.68 71.52
11 73 73.6 75.68 71.52
12 72 73.6 75.68 71.52
13 74 73.6 75.68 71.52
14 75 73.6 75.68 71.52
15 73 73.6 75.68 71.52

Data  Denyut Jantung Sebelum Bekerja Sebelum Perancangan

10 13 16 19 22 25 28
PENGAMATAN

Data

Rata-Rata

BKA

BKB

15 73 73.6 75.68 71.52
16 75 73.6 75.68 71.52
17 73 73.6 75.68 71.52
18 74 73.6 75.68 71.52
19 75 73.6 75.68 71.52
20 73 73.6 75.68 71.52
21 72 73.6 75.68 71.52
22 74 73.6 75.68 71.52
23 75 73.6 75.68 71.52
24 73 73.6 75.68 71.52
25 74 73.6 75.68 71.52
26 75 73.6 75.68 71.52
27 74 73.6 75.68 71.52
28 74 73.6 75.68 71.52
29 73 73.6 75.68 71.52
30 72 73.6 75.68 71.52



Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 98 97.67 100.97 94.59
2 96 97.67 100.97 94.59
3 99 97.67 100.97 94.59
4 97 97.67 100.97 94.59
5 96 97.67 100.97 94.59
6 98 97.67 100.97 94.59
7 97 97.67 100.97 94.59
8 99 97.67 100.97 94.59
9 98 97.67 100.97 94.59
10 96 97.67 100.97 94.59
11 98 97.67 100.97 94.59
12 96 97.67 100.97 94.59
13 99 97.67 100.97 94.59
14 97 97.67 100.97 94.59
15 98 97.67 100.97 94.59

Data  Denyut Jantung Sebelum Bekerja Sebelum Perancangan

15 98 97.67 100.97 94.59
16 99 97.67 100.97 94.59
17 98 97.67 100.97 94.59
18 96 97.67 100.97 94.59
19 98 97.67 100.97 94.59
20 100 97.67 100.97 94.59
21 97 97.67 100.97 94.59
22 98 97.67 100.97 94.59
23 96 97.67 100.97 94.59
24 99 97.67 100.97 94.59
25 97 97.67 100.97 94.59
26 100 97.67 100.97 94.59
27 98 97.67 100.97 94.59
28 99 97.67 100.97 94.59
29 96 97.67 100.97 94.59
30 97 97.67 100.97 94.59



Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 47 46.6 49 44.2
2 48 46.6 49 44.2
3 47 46.6 49 44.2
4 47 46.6 49 44.2
5 47 46.6 49 44.2
6 46 46.6 49 44.2
7 47 46.6 49 44.2
8 48 46.6 49 44.2
9 45 46.6 49 44.2
10 45 46.6 49 44.2
11 45 46.6 49 44.2
12 45 46.6 49 44.2
13 46 46.6 49 44.2
14 46 46.6 49 44.2
15 45 46.6 49 44.2

Data Pengukuran Lebar Tubuh

15 45 46.6 49 44.2
16 47 46.6 49 44.2
17 48 46.6 49 44.2
18 48 46.6 49 44.2
19 47 46.6 49 44.2
20 46 46.6 49 44.2
21 46 46.6 49 44.2
22 46 46.6 49 44.2
23 48 46.6 49 44.2
24 47 46.6 49 44.2
25 47 46.6 49 44.2
26 48 46.6 49 44.2
27 48 46.6 49 44.2
28 47 46.6 49 44.2
29 46 46.6 49 44.2
30 47 46.6 49 44.2



Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 77 76.7 79.7 73.7
2 78 76.7 79.7 73.7
3 75 76.7 79.7 73.7
4 76 76.7 79.7 73.7
5 78 76.7 79.7 73.7
6 77 76.7 79.7 73.7
7 77 76.7 79.7 73.7
8 78 76.7 79.7 73.7
9 79 76.7 79.7 73.7
10 75 76.7 79.7 73.7
11 75 76.7 79.7 73.7
12 76 76.7 79.7 73.7
13 78 76.7 79.7 73.7
14 77 76.7 79.7 73.7
15 78 76.7 79.7 73.7

Data Waktu Pengupasan Setelah Perancangan

15 78 76.7 79.7 73.7
16 78 76.7 79.7 73.7
17 75 76.7 79.7 73.7
18 76 76.7 79.7 73.7
19 76 76.7 79.7 73.7
20 76 76.7 79.7 73.7
21 78 76.7 79.7 73.7
22 77 76.7 79.7 73.7
23 75 76.7 79.7 73.7
24 76 76.7 79.7 73.7
25 78 76.7 79.7 73.7
26 77 76.7 79.7 73.7
27 76 76.7 79.7 73.7
28 78 76.7 79.7 73.7
29 75 76.7 79.7 73.7
30 76 76.7 79.7 73.7
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WAKTU(DETIK)

PENGAMATAN



Responden Tp Rata-rata BKA BKB
1 90 91.5 97.5 85.5
2 90 91.5 97.5 85.5
3 91 91.5 97.5 85.5
4 92 91.5 97.5 85.5
5 92 91.5 97.5 85.5
6 93 91.5 97.5 85.5
7 94 91.5 97.5 85.5
8 92 91.5 97.5 85.5
9 92 91.5 97.5 85.5

10 89 91.5 97.5 85.5
11 89 91.5 97.5 85.5
12 92 91.5 97.5 85.5
13 92 91.5 97.5 85.5
14 93 91.5 97.5 85.5
15 89 91.5 97.5 85.5
16 93 91.5 97.5 85.5

Data Pengukuran Lebar Pinggang

16 93 91.5 97.5 85.5
17 93 91.5 97.5 85.5
18 93 91.5 97.5 85.5
19 90 91.5 97.5 85.5
20 93 91.5 97.5 85.5
21 89 91.5 97.5 85.5
22 89 91.5 97.5 85.5
23 94 91.5 97.5 85.5
24 91 91.5 97.5 85.5
25 93 91.5 97.5 85.5
26 93 91.5 97.5 85.5
27 93 91.5 97.5 85.5
28 91 91.5 97.5 85.5
29 90 91.5 97.5 85.5
30 91 91.5 97.5 85.5
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DATA

RATA-RATA
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Responden Tpo Rata-rata BKA BKB
1 75 75.6 77.6 73.6
2 76 75.6 77.6 73.6
3 77 75.6 77.6 73.6
4 77 75.6 77.6 73.6
5 76 75.6 77.6 73.6
6 76 75.6 77.6 73.6
7 76 75.6 77.6 73.6
8 75 75.6 77.6 73.6
9 76 75.6 77.6 73.6

10 74 75.6 77.6 73.6
11 76 75.6 77.6 73.6
12 76 75.6 77.6 73.6
13 75 75.6 77.6 73.6
14 74 75.6 77.6 73.6
15 75 75.6 77.6 73.6
16 77 75.6 77.6 73.6
17 75 75.6 77.6 73.6
18 75 75.6 77.6 73.6
19 76 75.6 77.6 73.6

Data Pengukuran Tinggi Popliteal

71

72

73

74

75

76

77

78

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

UKURAN (CM)

PENGAMATAN

PETA KENDALI TINGGI POPLITEAL

DATA

RATA-RATA

BKA

BKB

19 76 75.6 77.6 73.6
20 75 75.6 77.6 73.6
21 76 75.6 77.6 73.6
22 74 75.6 77.6 73.6
23 75 75.6 77.6 73.6
24 76 75.6 77.6 73.6
25 76 75.6 77.6 73.6
26 75 75.6 77.6 73.6
27 77 75.6 77.6 73.6
28 76 75.6 77.6 73.6
29 75 75.6 77.6 73.6
30 76 75.6 77.6 73.6



Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 74 74.8 77 72.6
2 76 74.8 77 72.6
3 76 74.8 77 72.6
4 75 74.8 77 72.6
5 73 74.8 77 72.6
6 75 74.8 77 72.6
7 74 74.8 77 72.6
8 76 74.8 77 72.6
9 75 74.8 77 72.6

10 74 74.8 77 72.6
11 75 74.8 77 72.6
12 74 74.8 77 72.6
13 76 74.8 77 72.6
14 74 74.8 77 72.6
15 73 74.8 77 72.6
16 75 74.8 77 72.6

Data Denyut Jantung Sebelum Bekerja Setelah Perancangan

16 75 74.8 77 72.6
17 73 74.8 77 72.6
18 74 74.8 77 72.6
19 76 74.8 77 72.6
20 74 74.8 77 72.6
21 75 74.8 77 72.6
22 77 74.8 77 72.6
23 75 74.8 77 72.6
24 76 74.8 77 72.6
25 74 74.8 77 72.6
26 73 74.8 77 72.6
27 75 74.8 77 72.6
28 76 74.8 77 72.6
29 75 74.8 77 72.6
30 76 74.8 77 72.6
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PETA KENDALI DENYUT JANTUNG SEBELUM BEKERJA
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1 3 5
DENYUT JANTUNG

PETA KENDALI DENYUT JANTUNG SEBELUM BEKERJA
SETELAH PERANCANGAN

data

rata-rata

BKA
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1 3 5 25 27 29
DENYUT JANTUNG



Responden Data Rata-Rata BKA BKB
1 87 84.93 87.51 82.35
2 85 84.93 87.51 82.35
3 86 84.93 87.51 82.35
4 85 84.93 87.51 82.35
5 84 84.93 87.51 82.35
6 87 84.93 87.51 82.35
7 83 84.93 87.51 82.35
8 85 84.93 87.51 82.35
9 86 84.93 87.51 82.35

10 84 84.93 87.51 82.35
11 87 84.93 87.51 82.35
12 84 84.93 87.51 82.35
13 83 84.93 87.51 82.35
14 84 84.93 87.51 82.35
15 85 84.93 87.51 82.35
16 84 84.93 87.51 82.35

Data Denyut Jantung Setelah Bekerja Setelah Perancangan

16 84 84.93 87.51 82.35
17 85 84.93 87.51 82.35
18 83 84.93 87.51 82.35
19 85 84.93 87.51 82.35
20 87 84.93 87.51 82.35
21 86 84.93 87.51 82.35
22 85 84.93 87.51 82.35
23 84 84.93 87.51 82.35
24 85 84.93 87.51 82.35
25 87 84.93 87.51 82.35
26 84 84.93 87.51 82.35
27 83 84.93 87.51 82.35
28 85 84.93 87.51 82.35
29 86 84.93 87.51 82.35
30 84 84.93 87.51 82.35
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BAB I
PENDAHULUAN

 Latar Belakang Masalah
Meminimalis waktu pengupasan kacang tanah akan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja para petani
kacang tanah di dusun Wukirsari, Baleharjo, Wonosari.
Peningkatan tersebut yang menjadi dasar peneliti
mengambil tema “Perancangan alat pengupas kacang
tanah untuk meminimalkan waktu pengupasan”.

 Perumusan Masalah
1. Perbedaan waktu sebelum dan sesudah perancangan

alat pengupas kacang tanah.
2. Kenyamanan pemakaian alat sebelum dan sesudah

perancangan.
3. Produktifitas kerja sebelum dan sesudah

perancangan.
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 Batasan Masalah
 Penelitian ini dilakukan khusus untuk membuat alat

pengupas kacang tanah yang sudah kering.
 Untuk mengetahui kesesuaian alat dengan petani

dilakukan dengan metodep engujian Standardised
Nordic Questionnaires(SNQ).

 Responden adalah para petani.
 Data antropometri yang digunakan adalah tubuh

posisi berdiri, dan panjang tangan.
 Tujuan Penelitian

 Merancang alat pengupas kacang tanah untuk
meminimalkan waktu mengupas kacang tanah.

 Mendesain produk dengan menerapkan data
Antropometri manusia terhadap alat pengupas
kacang tanah.
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 Manfaat Penelitian
1. Dapat meminimalkan waktu mengupas kacang tanah.
2. Dapat mengurangi keluhan pegal-pegal pada badan

terutama pada lengan tangan, pinggang dan punggung.

 Sistematika Penulisan Laporan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II LANDASAN TEORI
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
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BAB II
LANDASAN TEORI

 Sejarah Ergonomi
- Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu

“Ergon” dan “Nomos“ (hukum alam) dan dapat didefinisikan
sebagai studi tentang aspek – aspek manusia dalam
lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi,
fisiologi, psikologi, engineering, managemen dan desain
atau perancangan.

 Aspek – Aspek Pendekatan Ergonomi
- Sikap dan Posisi Kerja
- Kondisi Lingkungan Kerja
- Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas

Kerja.
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 Mengukur Aktivitas Kerja Manusia
1. Kerja Fisik dan Konsumsi Energi Kerja.
2. Pengukuran Denyut Jantung
3. Konsumsi Oksigen
4. Kelelahan Fisik (Fatique)

 Menentukan Waktu Baku
1. Penyesuaian Waktu dengan Performance Rating Kerja
2. Menetapkan Waktu Kelonggaran
3. Menghitung Waktu Siklus
4. Menghitung Waktu Normal
5. Menghitung Waktu Baku
6. Menghitung Output Standar

 Menentukan Waktu Baku
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

 Obyek Penelitian
Obyek penelitian dilakukan di dusun Wukirsari,

kelurahan Baleharjo, kecamatan Wonosari, kabupaten
Gunungkidul.

 Alat Penelitian
 Papan Pengamatan
 Lembar Kerja
 Alat Tulis
 Alat Pengukur atau meteran Merk Buterfly
 Stopwacth
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 Tahap Penelitian
1. Observasi Awal
2. Identifikasi Masalah
3. Rumusan Masalah
4. Studi Pustaka
5. Studi Lapangan
6. Pengumpulan Data
7. Pengujian Data
8. Pengolahan Data
9. Perancangan
10. Pengujian Hasil Perancangan
11. Analisis Data
12. Kesimpulan dan Saran
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 Flowchart Penyelesaian Masalah



BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN

DATA

 Data Sebelum Perancangan
a. Data Kuesioner  4,6 % tidak nyaman,

0,4% nyaman
b. Data Denyut Jantung  data cukup dan

seragam (sebelum dan sesudah
melakukan pekerjaan)

c. Data Waktu Pengupasan Kacang Tanah
 data cukup dan seragam (sebelum dan
sesudah perancangan)

d. Data Penyesuaian dan Kelonggaran 
0,01 dan 26%

e. Output Standar  29,5 kg/jam.
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e. Output Standar  29,5 kg/jam.



 Perancangan
Data antropometri
 Tinggi pinggang  tinggi mesin  persentil

50 (91,5 cm)
 Lebar Tubuh  Panjang cerobong 

persentil 95 (46,7 cm)
 Tinggi Popliteal  Tinggi gandaran mesin

 persentil 50 (75,6 cm)

Kondisi Setelah Perancangan
 Kuesioner  Pekerja merasa nyaman
 Konsumsi Energi  menghemat energi =

0,88 Kcal/menit dan oksigen =  0,28
liter/menit.

 Produktivitas  meningkat 101 kg/jam
atau 707 kg/hari, terjadi peningkatan
jumlah output standar sebesar 342 %.
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BAB V
PENUTUP

 Kesimpulan
1. Setelah perancangan dapat mengurangi ketidak nyamanan

yang dialami oleh operator karena dapat merubah posisi kerja
operator yang semula berdiri sambil jinjit mulut cerobong
terlalu tinggi menjadi mudah karena mesin di perpendek sesuai
ukuran tinggi pinggang operator.

2. Terjadi penurunan tingkat konsumsi energi sebesar 0,88
Kkal/menit berarti dapat mengurangi kelelahan yang dialami
oleh operator.

3. Perubahan posisi kerja operator dapat meningkatkan output
standar sehingga terjadi peningkatan produktivitas kerja
sebesar 342 % dan efisiensi waktu 19,43%.

4. Dengan diubahnya engkol mesin menjadi tenaga motor listrik
membuat target pengupasan kacang tanah menjadi optimal
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 Saran
 Dalam merancang suatu alat khususnya (alat pengupas

kacang tanah) hendaknya memperhatikan bentuk dari alat
tersebut sehingga dapat memperbaiki posisi kerja yang ada
sekarang, karena dengan posisi kerja yang tidak sehat
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan

 Dalam merancang suatu fasilitas kerja tentunya harus
memperhatikan ukuran dimensi tubuh operator sehingga
operator dapat bekerja  dalam posisi kerja yang nyaman.

 Saran
 Dalam merancang suatu alat khususnya (alat pengupas

kacang tanah) hendaknya memperhatikan bentuk dari alat
tersebut sehingga dapat memperbaiki posisi kerja yang ada
sekarang, karena dengan posisi kerja yang tidak sehat
dapat mengakibatkan gangguan kesehatan

 Dalam merancang suatu fasilitas kerja tentunya harus
memperhatikan ukuran dimensi tubuh operator sehingga
operator dapat bekerja  dalam posisi kerja yang nyaman.
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N-Par Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Denyut Jantung
sebelum bekerja

N 30
Normal Parameters(a,b) Mean 73.60

Std. Deviation 1.037
Most Extreme Differences Absolute .185

Positive .185
Negative -.183

Kolmogorov-Smirnov Z 1.014
Asymp. Sig. (2-tailed) .255

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.

N-Par Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Denyut jantung
setelah bekerja

N 30
Normal Parameters(a,b) Mean 97.67

Std. Deviation 1.241
Most Extreme Differences Absolute .173

Positive .144
Negative -.173

Kolmogorov-Smirnov Z .945
Asymp. Sig. (2-tailed) .334

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.

N-Par Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Tinggi Pinggang

N 30
Normal Parameters(a,b) Mean 91,53

Std. Deviation 1,613
Most Extreme Differences Absolute ,185

Positive ,129
Negative -,185

Kolmogorov-Smirnov Z 1,014
Asymp. Sig. (2-tailed) ,256

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data



N-Par Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Lebar Tubuh

N 30
Normal Parameters(a,b) Mean 46.60

Std. Deviation 1.163
Most Extreme Differences Absolute .235

Positive .132
Negative -.235

Kolmogorov-Smirnov Z 1.285
Asymp. Sig. (2-tailed)

.074

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.

N-Par Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Tinggi Popliteal
N 30
Normal Parameters(a,b) Mean 75,60

Std. Deviation ,855
Most Extreme Differences Absolute ,247

Positive ,192
Negative -,247

Kolmogorov-Smirnov Z 1,351
Asymp. Sig. (2-tailed) ,052

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.



t - Test

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig.
(2-

taile
d)

Mean
Std.

Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper
Pair 1 waktu proses

pengupasan kacang
tanah sebelum
perancangan - waktu
proses pengupasan
kacang tanah setelah
perancangan

192,100 1,348 ,246 191,597 192,603 780,516 29 ,000

t - Test

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig.
(2-

tailed)
Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper
Pair 1 denyut jantung setelah

bekerja sebelum
perancangan - denyut
jantung setelah bekerja
setelah perancangan

,89500 ,83304 ,15209 ,58394 1,20606 5,885 29 ,000


