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PENGEMBANGAN DAN PERANCANGAN FASILITAS KURSI 

PENJAHIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE REVERSE 

ENGINEERING 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang kursi penjahit dengan menggunakan 
aspek ergonomic dan aspek antropometri dengan menggunakan metode Reverse 
Engineering. Subjek dari penelitian ini meliputi operator penjahit pada UKM Ibu 
Siti Rodiyah. Pengembangan dan perancangan pada penelitian ini dilakukan pada 
kursi penjahit dengan menggunakan metode Reverse Engineering. Metode 
Reverse Engineering yaitu metode yang mengevaluasi komponen dari suatu 
produk mencakup dari desain komponen dengan tahap pembongkaran, 
penggabungan, benchmarking, Desain Produk. Hasil dari penelitian menghasilkan 
perhitungan antropometri guna untuk menentukan ukuran desain kursi penjahit 
yang baru. Hasil pengukuran antropometri adalah panjang popliteal dengan 
persentil 50 sebesar 46 cm, lebar pinggul dengan persentil 95 sebesar 46 cm, 
tinggi popliteal dengan persentil 50 sebesar 49 cm. Dengan demikian fasilitas 
kursi penjahit sudah menyesuaikan dengan dimensi postur tubuh manusia. 
 

Kata Kunci : Reverse Engineering, Antropometri, Kursi Penjahit  
 

Abstract 

This study aims to design tailor seats using ergonomic aspects and anthropometric 
aspects using the Reverse Engineering method. The subjects of this study included 
tailor operators at UKM Ibu Siti Rodiyah. The development and design of this 
research was carried out on the tailor seat using the Reverse Engineering method. 
Reverse Engineering Method is a method that evaluates the components of a 
product, including the design of components with the stages of demolition, 
merging, benchmarking, Product Design. The results of the study resulted in 
anthropometric calculations to determine the design size of the new tailor chair. 
The anthropometric measurement results were popliteal length with a 50th 
percentile of 46 cm, hip width with a 95th percentile of 46 cm, popliteal height 
with a 50th percentile of 49 cm. Thus the tailor chair facilities have adjusted to the 
dimensions of the human posture. 
 

Keywords : Reverse Engineering, Anthropometry, Tailor Chair 
 

1. PENDAHULUAN 

Usaha konveksi merupakan usaha yang bergerak pada bidang pakaian dimana 

sebagian besar pekerjaan yang ada didalamnya merupakan pekerjaan 

menjahit. Berbagai macam produk pakian yang dihasilkan, seperti seragam 

1 
 



   
 

sekolah, pakaian formal, seragam olahraga, dan masih banyak lagi. Kegiatan 

yang ada didalam usaha konveksi tentunya tidak lepas dari fasilitas 

pendukungnya, salah satunya adalah kursi. 

Kursi merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk duduk 

serta memiliki beberapa kaki untuk menahan berat tubuh pengguna dan 

beberapa juga ada yang memiliki sandaran kursi. Kursi banyak digunakan 

dalam sarana pendukung berbagai macam aktivitas, baik untuk sekedar 

melepas lelah maupun untuk sarana pendukung dalam melakukan pekerjaan. 

Seringkali kita lihat, banyak dari kursi yang digunakan penjahit di 

konveksi cenderung memiliki bentuk yang panjang dan memiliki lebar alas 

duduk yang cukup sempit. Dari segi bentuk kursi yang panjang, jika dilihat 

dari peruntukannya kursi tersebut selain digunakan untuk tempat duduk 

penjahit, namun juga digunakan untuk meletakkan baju yang sudah dijahit 

dan ditempatkan pada samping tempat duduk. Kemudian dilihat dari segi 

bentuk kursi yang memiliki lebar alas duduk yang sempit, kursi dirasa tidak 

memakan tempat yang cukup banyak. Dengan menggunakan aspek ergonomi 

dan aspek antropometri, penulis ingin memberikan usulan berupa 

pengembangan rancangan kursi penjahit dengan metode reverse engineering 

dimana penulis ingin memperbaiki konsep kursi penjahit yang sudah ada 

menjadi konsep kursi penjahit dengan aspek ergonomi dan antropometri. 
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2. METODE 

Pada bab ini diuraikan metodologi penelitian dan tahap-tahap penelitian yang 

dilalui dari awal hingga akhir. Tahap-tahap penelitian tersebut dapat dilihat 

dalam bentuk Flowchart dibawah ini. 

 

Mulai

Identifikasi 
Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Studi literatur, 
alat, bahan dan 

proses pembuatan

Studi Lapangan di 
Konveksi Ibu Siti 

Rodiyah

Reverse Engineering, meliputi
1. Pembongkaran
2. Penggabungan
3. Desain
4. Benchmarking

Pembuatan Produk

Analisis

Kesimpulan

Selesai

Menerapkan data antropometri, panjang 
lutut, panjang popliteal, lebar pinggul, 
lebar sisi bahu, lebar bahu bagian atas, 

tinggi popliteal, tinggi lutut, tinggi bahu 
dalam posisi duduk. Dan memberikan 

papan beroda sebagai nilai efisien produk.

 
Gambar 1  Flowchart Metodologi Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengolahan Data  

3.1.1 Data Antropometri 

Tabel 1 Data Antropometri 

No Tinggi popliteal Panjang Popliteal Lebar Pinggul 

1 47 43 37 

2 48 46 37 

3 48 46 40 

4 50 45 41 

5 51 49 44 

6 50 47 44 

7 49 46 40 

8 48 45 42 

9 49 46 41 

10 52 47 50 

11 48 46 41 

12 47 47 40 

13 48 46 40 

14 49 45 42 

15 49 45 41 

16 49 46 40 

17 48 47 39 

18 48 45 42 

19 49 45 41 

20 49 45 42 

21 48 46 44 

22 50 45 41 

23 49 47 45 

24 48 46 44 

25 48 47 45 

26 49 46 40 

*Ukuran dimensi dalam cm 

 

4 
 



   
 

3.1.2 Pengolahan Data Antropometri 

3.1.2.1 Uji Keseragaman Data 

a. BKA = ox    (1) 

b. BKA = ox    (2)  

 

3.1.2.2 Uji Kecukupan Data 

N’ =   (3) 

3.1.2.3 Persentil 

a. Persentil 5  =  - 1,645 ox (4) 

b. Persentil 50  =    (5) 

c. Persentil 95   =    + 1,645 ox          (6)                

3.2 Analisis Data Persentil 

Berdasarkan hasil perhitungan dan anilisa dari pengolahan data maka 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 Analisis Data Persentil 

No Dimensi Persentil Keterangan 

1 Panjang Popliteal Persentil 

50 ( 

±45.9231) 

Digunakan persentil 50 

dikarenakan agar kursi 

nantinya memiliki lebar 

yang dapat digunakan  

oleh operator yang 

memiliki postur tubuh 

kecil maupun postur 

tubuh besar 

2 Lebar Pinggul Persentil 

95 ( 

±46.11522) 

Digunakan persentil 95 

dikarenakan agar kursi 

nantinya memiliki 

panjang yang dapat 

digunakan  oleh operator 

yang memiliki postur 
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tubuh besar. Dengan 

panjang kursi yang cukup 

luas diharapkan dapat 

menambahkan 

kenyamanan dalam 

melakukan pekerjaan. 

3 Tinggi Popliteal Persentil 

50 ( 

±48.7692) 

Digunakan persentil 50 

dikarenakan agar kursi 

nantinya memiliki tinggi 

yang dapat digunakan  

oleh operator yang 

memiliki postur tubuh 

kecil maupun postur 

tubuh besar 

 

4. PENUTUP 

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai perancangan 

kursi konveksi dengan menggunakan metode reverse engineering, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

a) Berdasarkan penelitian mengenai fasilitas konveksi yaitu kursi dengan 

metode reverse engineering maka terciptalah sebuah alat yaitu kursi 

konveksi dengan inovasi papan beroda. 

b) Kesesuaian desain baru dari kursi konveksi memberikan kemudahan 

pekerjaan bagi operator dikarenakan adanya inovasi papan beroda yang 

berfungsi untuk memindahkan hasil jahit produk dari stasiun kerja satu ke 

stasiun kerja yang lainnya.  

c) Desain baru kursi konveksi yang lebih baik dikarenakan menyesuaikan 

dengan dimensi tubuh manusia yang memberikan kenyamanan untuk 

penggunaannya. 

d) Perbandingan produktivitas dengan menggunakan kursi konveksi yang 

sudah ada dengan kursi konveksi yang dimodifikasi diperoleh hasil untuk 

penggunaan kursi konveksi yang sudah dimodifikasi dengan presentase 
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sebesar 40%  menjadi lebih unggul dengan selisih output dengan jumlah 2 

potong seragam dengan pekerjaan dengan waktu 1 jam. 
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