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2.1 Perancangan Produk 

Dalam kegiatan yang berkaitan dengan teknik, perancangan dan 

pembuatan suatu produk merupakan bagian yang sangat besar perannya. 

Kegiatan perancangan dimulai dengan pemikiran manusia tentang 

kebutuhan yang ada, kemudian dengan pembuatan konsep awal dari hasil 

pemikiran tersebut, dan selanjutnya masuk dalam tahap perancangan, 

tahap pengembangan, dan tahap penyempurnaan produk. Setelah 

disempurnakan, maka akan masuk tahap pembuatan dan berakhir pada 

tahap pendistribusian produk. 

Suatu produk bisa sampai ke tangan konsumen pasti melalui 

beberapa tahap kegiatan sebelumnya. Kegiatan awal dari proses 

pembuatan produk adalah perancangan. Dalam tahap perancangan ini 

terdapat banyak keputusan yang mempengaruhi tahap kegiatan lainnya. 

Diantara banyak keputusan tersebut, akan ada keputusan yang membawa 

pengaruh dalam industri dalam negeri apakah dapat berpartisipasi atau 

tidak dalam suatu pembangunan proyek. Hal tersebut menandakan bahwa 

keahlian merancang sangat diperlukan. (Harsokoesoemo, 2004) 

2.1.1 Produk 

Produk merupakan sebuah benda teknik yang keberadaannya di 

dunia merupakan hasil karya keteknikan, yaitu dimulai dari hasil 

perancangan, kemudian pembuatan dan kegiatan lain yang 

bersangkutan. Produk tidak dapat ditemukan secara alamiah di dunia 

ini. Produk dibuat supaya dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk 

membantu dan meringankan kegiatan dalam kehidupan manusia. 
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Keberadaaan produk di dunia memiliki siklus kehidupan, siklus 

kehidupan tersebut terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap identifikasi kebutuhan produk. 

2. Tahap Perancangan dan pengembangan 

3. Tahap Pembuatan dan Distribusi 

4. Tahap Penggunaan atau Pemanfaatan Produk . 

5. Tahap Pemusnahan Produk. 

(Harsokoesoemo, 2004) 

2.2.2 Fase perancangan Produk 

Kebutuhan akan suatu produk pada umumnya tidak ditemukan oleh 

perancang, namun ditemukan oleh bagian pemasaran dan bagian-

bagian lainnya di perusahaan. Kebutuhan tersebut dapat berupa 

pesanan dari perusahaan lain atau instansi lain untuk dibuatkan suatu 

produk, atau ditemukan ketika melakukan survei pasar yang 

menghasilkan kesimpulan perlunya dibuat suatu produk yang dapat 

dijual di pasar. Kebutuhan akan produk tersebut kemudian diberikan 

ke tim perancang untuk membuat rancangan produknya. Pada proses 

perancangan tersebut berlangsung dengan melalui kegiatan-kegiatan 

dalam fase-fase yang berurutan, yaitu : 

1. Fase definisi proyek, perencanaan proyek, analisis masalah, dan 

penyusunan spesifikasi teknis produk. 

2. Fase perancangan konsep produk. 

3. Fase perancangan produk. 

4. Fase penyusunan dokumen untuk pembuatan produk. 

(Harsokoesoemo, 2004) 
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2.2 Alur Pekerjaan di UKM Ibu Siti Rodiyah 

Pakaian bisa sampai dipakai pastinya melalui beberapa tahap dalam proses 

pembuatannya. Bagi kebanyakan orang, proses pembuatan pakaian itu 

hanya sebatas menjahit saja. Namun tidak dengan hal yang demikian saja, 

pakaian bisa sampai dipakai melalui beberapa tahap dalam pembuatannya. 

Pada UKM Ibu Siti Rodiyah yang bergerak dalam usaha konveksi baju 

seragam sekolah memiliki beberapa tahap dalam pembuatan baju seragam 

sekolah yaitu : 

1. Proses pembagian raw material, pada hal ini raw material pada UKM 

Ibu Siti Rodiyah berupa pola tumpukan potongan kain dengan jumlah 

tertentu. Raw material didapatkan dari UKM konveksi yang sudah 

bekerja sama dengan UKM Ibu Siti Rodiyah.  

2. Setelah itu raw material ini nantinya diberikan kepada penjahit untuk 

dijahit menjadi produk setengah jadi. Hasil dari proses menjahit dari 

raw material menjadi produk setengah jadi berupa bentuk lengan 

kanan dan kiri, badan bagian depan dan belakang, dan bagian kerah 

baju seragam. 

3. Tahap selanjutnya adalah proses obras produk setengah jadi, raw 

material yang telah menjadi produk setengah jadi akan melalui proses 

jahit obras dimana pada proses ini produk setengah jadi yang berupa 3 

bagian pokok baju seragam yaitu Lengan kanan, badan depan 

belakang, dan lengan kiri yang nantinya semua bagian itu akan 

disatukan dalam proses jahit obras. 

4. Kemudian tahap selanjutnya pada UKM Ibu Siti Rodiyah ini adalah 

proses merapikan bagian yang telah melalui proses jahit obras. Dalam 

tahap ini merapikan hasil jahit obras atau proses mlipit  menggunakan 

mesin jahit yang sama pada proses menjahit raw material. Bagian 

yang dirapikan yaitu pada bagian bawah badan baju seragam. 
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5. Baju seragam yang sudah dirapikan atau diplipit akan diberikan 

kepada UKM sekitar yang sudah bekerja sama dengan UKM Ibu Siti 

Rodiyah yang nantinya akan mengalami proses pemberian kancing 

baju, kemudian proses merapikan sisa-sisa benang yang masih 

menempel pada baju seragam, selanjutnya proses melipat baju seragam 

dan dilanjutkan dengan packing baju seragam. 

2.3 Reverse Engineering 

Menurut Bagci (2009). Reverse engineering merupakan suatu 

evaluasi yang mencakup dari desain komponen, duplikat yang sudah ada, 

pembuatan komponen yang sudah rusak. 

Menurut Parchetti dkk (2010) menyatakan bahwa pengaplikasian, reverse 

engineeringpada suatu area area industri ada beberapa, yaitu : 

a. Desain dari komponen baru : Pembuatan dari desain untuk komponen 

baru dengan beracuan pada komponen yang sudah ada. 

b. Reproduksi komponen : proses pemroduksian ulang dengan membuat 

kembali komponen dikarenakan komponen sudah tidak diproduksi. 

c. Perbaikan dari komponen yang rusak : keseluruhan bagian dan 

permukaan komponen yang rusak diukur kembali dan direkonstruksi 

untuk mengetahui bentukyang sebenarnya dengan menggunakan CAD 

dan dibandingkan dengan komponen yang sudah ada. 

d. Pengembangan desain dan model yang dibuat dengan kepresisian 

lebih. 

e. Observasi dari data numeris; pemrosesan seluruh data yang diambil 

dari data yang sudah ada didalam CAD baru kemudian mulai 

disbanding dengan desain dan model yang sudah terdahulu. 

Reverse engineering memainkan peran penting dalam cabang industri 

berbasis desain dan manufaktur mekanik. Teknik ini telah diakui secara 

luas sebagai teknik penting dalam siklus desain produk. Dalam lingkungan 

manufaktur  biasa komputerisasi, urutan operasi biasanya dimulai dari 

desain produk dan berakhir dengan operasi mesin untuk mengkonversi 

bahan baku menjadi produk akhir ( Kumar A. Jain, 2013). 
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Konseptual dari reverse engineering pada dunia industri merupakan 

suatu langkah proses meniru produk yang sudah ada (dari produsen lain) 

untuk digunakan sebagai dasar pembuatan produk baru yang sejenis 

dengan cara merubah desain, memperkecil kelemahan dan meningkatkan 

keunggulan dari produk pendahulunya (Raja V, 2008). 

2.4 Tahapan Reverse Engineering 

a. Kegiatan Pembongkaran Produk 

Pada tahap ini ada beberapa macam hal yang akan dilakukan selain 

dari pembongkaran produk, yaitu untuk mendapatkan data dari produk 

yang ditiru. Antara lain adalah berikut : 

1) Mempelajari dari prinsip kerja mesin dan fungsi dari setiap 

komponen. 

2) Melakukan pengukuran setiap dimensi dari setiap komponen. 

Dalam proses pengukuran dimensi ada dua metode pengukuran 

yang sering digunakan, yaitu metode kontak dan metode non 

kontak. 

a) Metode kontak adalah merupakan suatu metode yang sangat 

sederhana namun memiliki kendala kontak dengan objek, 

dalam metode ini tidak dapat diaplikasikan untuk objek yang 

mudah berdeformasi, akan tetapi pada metode ini sudah ada 

peningkatan teknologi dalam metode kontak seperti CMM 

(Coordinate Measure Machine) 

b) Metode non kontak merupakan metode pengembangan guna 

mengatasi permasalahan yang ditemukan pada metode kontak. 

Dimisalkan pada metode non kontak untuk pengaplikasian 

gelombang cahaya seperti : laser ataupun sinar yang tersruktur 

dengan bantuan medium udara sebagai pengganti untuk sensor 

kontak yang digunakan pada alat pemindai yang sering disebut 

technology structure light system, contohnya optic based 

scanner, laser based range spinder. 
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b. Penggabungan Komponen 

Penggabungan komponen atau assembling terdiri dari : 

1) Menganalisa faktor kemudahan dalam pembongkaran atau 

breakdown dan assembling. 

2) Melakukan perakitan kembali (assembling part). 

c. Kegiatan Pembanding 

Pada kegiatan ini sering disebut dengan kegiatan benchmarking, yaitu 

proses pembandingan dari beberapa produk yang sejenis mengenai 

keunggulan dan kelemahannya, kegiatan perbandingan diantaranya : 

1) Memilih produk yang sejenis 

2) Melakukan pembongkaran produk 

3) Pendataan fungsi setiap komponen. 

4) Pendataan setiap material yang digunakan. 

5) Pendataan kelemahan dan keunggulan produk. 

6) Memasukkan semua data yang diperoleh kedalam tabel. 

d. Proses Desain Produk 

Saat melakukan proses desain produk baru peneliti menggunakan 

software solidworks karena pada software ini banyak terdapat fitur 

pendukung untuk melakukan proses desain, seperti pembuatan 

kerangka produk dan seluruh material yang terapat pada produk ini. 
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2.5 Kursi Konveksi 

Kursi merupakan salah satu benda yang berguna bagi kegiatan 

manusia. Kursi memiliki berbagai macam fungsi, bisa untuk fasilitas 

penunjang bagi pekerjaan manusia maupun bisa digunakan untuk sekedar 

istirahat saja. Kursi memiliki berbagai macam bentuk yang menyesuaikan 

dengan kegunaannya, seperti halnya kursi pada konveksi yang memiliki 

bentuk panjang yang berguna untuk meletakkan baju hasil jahitan. Adapun 

gambar dari kursi konveksi yang telah ada terdapat pada gambar 2.1 dan 

kursi konveksi yang akan dikembangkan terdapat pada gambar 2.2 berikut 

ini. 

 
Gambar 2.1 Gambar Kursi Konveksi Lama 

 

 
Gambar 2.2 Gambar Kursi Konveksi Setelah Dikembangkan 
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Pada UKM Ibu Siti Rodiyah kursi yang digunakan untuk proses 

menjahit berbentuk panjang dengan alas duduk yang tidak cukup lebar 

serta berfungsi sebagai peletakan baju seragam yang akan dijahit dan baju 

seragam yang setelah dijahit. Operator menjahit mengeluhkan alas duduk 

yang sempit dan tidak memiliki ruang yang fleksibel dikarenakan bentuk 

kursi yang cukup panjang. Pekerjaan pemindahan produk yang akan 

dijahit dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja yang lainnya juga masih 

dilakukan secara manual yaitu dengan cara diangkat menggunakan tangan 

saja. Dalam hal ini diharapkan dari desain kursi konveksi dengan inovasi 

yang diberikan mampu mengatasi keluhan dari operator penjahit, 

meminimalisir resiko cidera kerja, serta memaksimalkan produktivitas di 

UKM Ibu Siti Rodiyah. 

Kondisi awal kursi konveksi sendiri terdiri dari beberapa komponen 

penyusunan yaitu sebagai berikut : 

1. Alas duduk 

Alas duduk merupakan bagian dari kursi konveksi yang digunakan 

sebagai penyangga tubuh. Bentuk alas duduk dari kursi konveksi ini 

bervariasi, ada yang berbentuk persegi panjang dan ada yang 

berbentuk persegi. Pada alas duduk yang diteliti di Usaha Konveksi 

yang sudah ada berbentuk persegi panjang. Alas duduk kursi konveksi 

ini jika dikelompokkan berdasarkan fungsi dapat dibedakan menjadi 3 

bagian yaitu bagian pinggir kanan, bagian tengah, dan bagian pinggir 

kiri. Pada bagian pinggir kanan berfungsi untuk meletakkan potongan 

kain seragam yang akan dijahit, lalu pada bagian pinggir kiri berfungsi 

untuk meletakkan potongan kain seragam yang sudah dijahit. 

Sedangkan bagian tengah dari kursi konveksi berfungsi sebagai alas 

duduk operator menjahit.  
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Gambar alas duduk terdapat pada gambar 2.3 berikut ini. 

 

Gambar 2.3 Gambar Alas Duduk pada Usaha Konveksi 

2. Kaki kursi 

Kaki kursi merupakan bagian dari kursi konveksi yang berada 

dibawah alas duduk dan digunakan untuk penyangga dari alas tempat 

duduk. Kaki kursi memiliki dimensi ukuran yaitu panjang 5 cm, lebar 

3 cm, dan tinggi 46 cm. Sebuah kursi konveksi terdiri dari 2 buah 

pasang kaki dengan menyesuaikan bentuk alas duduk supaya memiliki 

keseimbangan. Gambar kaki kursi terdapat pada gambar 2.4 berikut 

ini. 

 
Gambar 2.4 Gambar Kaki Kursi 
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3. Penyangga Kaki Kursi 

Penyangga kaki kursi merupakan bagain dari kursi konveksi yang 

berada diantara sela-sela kaki kursi dan digunakan sebagai penguat 

antara kaki-kaki pada kursi. Penyangga kursi konveksi memiliki 

dimensi ukuran yaitu panjang 13 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. 

Gambar penyangga kaki kursi terdapat pada gambar 2.5 berikut ini. 

 
Gambar 2.5 Gambar Penyangga Kaki Kursi 

Dari kondisi awal kursi konveksi di UKM Ibu Siti Rodiyah, peneliti 

memberikan desain dan inovasi guna untuk memperbaiki kursi konveksi 

yang sudah ada. Terdapat beberapa komponen penyusun kursi konveksi 

yang baru, yaitu sebagai berikut : 

1. Alas Duduk 

Pada alas duduk yang baru, ukuran dari panjang dan lebar alas 

duduk dibuat lebih nyaman dengan memperhitungkan setiap ukuran 

dimensi tubuh operator dengan menggunakan perhitungan 

antropometri, dimana bentuk alas duduk tidak lagi berbentuk persegi 

panjang seperti pada kondisi awal kursi konveksi yang sudah ada pada 

UKM Ibu Siti Rodiyah. Bentuk dari desain alas duduk yang baru 

adalah berbentuk persegi guna untuk flesibilitas operator menjahit.  
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Gambar alas duduk yang telah dikembangkan terdapat pada 

gambar 2.6 berikut ini. 

 
Gambar 2.6 Gambar Alas Duduk Kursi Konveksi Baru 

2. Rangka Kursi 

Rangka kursi merupakan pengganti dari fungsi kaki kursi konveksi 

yang sudah ada pada UKM Ibu Siti Rodiyah dimana fungsi rangka 

kursi tidak hanya sebagai penyangga alas duduk kursi saja, namun juga 

berfungsi sebagai penopang kursi konveksi yang baru supaya lebih 

kuat dan juga sebagai penyangga inovasi tambahan berupa sebuah laci.  

Gambar rangka kursi terdapat pada gambar 2.7 berikut ini. 

 
Gambar 2.7 Gambar Rangka Kursi 
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3. Sandaran Kursi 

Komponen sandaran kursi ini merupakan komponen tambahan dari 

desain kursi konveksi yang baru. Sandaran kursi ini berfungsi untuk 

sandaran punggung operator menjahit apabila ingin melakukan 

relaksasi saat mengalami kelelahan kerja. Sandaran kursi memiliki 

desain yang dapat dimasukkan kedalam kursi apabila tidak perlu 

digunakan. Gambar sandaran kursi terdapat pada gambar 2.8 berikut 

ini. 

 

Gambar 2.8 Gambar Sandaran Kursi 

4. Papan Beroda 

Papan beroda merupakan inovasi dari komponen kursi konveksi 

yang sudah ada pada UKM Ibu Siti Rodiyah yaitu alas duduk yang 

berbentuk persegi panjang, dari satu komponen tersebut dipisahkan 

menjadi komponen yang berbeda dengan fungsi yang masih sama 

yaitu sebagai tempat peletakan potongan kain yang akan dijahit 

maupun potongan kain setelah dijahit. Desain dari papan beroda ini 

dapat dilipat dan dimasukkan ke dalam kursi apabila tidak akan 

digunakan. Papan beroda juga memiliki roda yang berfungsi sebagai 

mobilitas pemindahan produk dari stasiun satu ke stasiun lainnya.  
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Gambar papan beroda terdapat pada gambar 2.9 berikut ini. 

 

Gambar 2.9 Gambar Papan Beroda 

2.6 Ergonomi 

Ergonomi adalah ilmu yang memanfaatkan informasi tentang sifat 

kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja. 

Dengan ergonomi diharapkan manusia yang berperan sentral dalam suatu 

sistem kerja dapat bekerja lebih efektif dan optimal. Ergonomic adalah 

suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-

informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk 

merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja 

dalam sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan 

melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman dan nyaman. (Sutalaksana, 

1979) 
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2.7 Antropometri 

Antropometri berasal dari kata “anthro” yang berati manusia 

dan“metri” yang berarti ukuran. Antropometri adalah pengetahuan 

yangmenyangkut pengukuran tubuh manusia khususnya dimensi 

tubuhmanusia. Menurut Iftikar Z Sutalaksana (Sutalaksana, 2006), 

antropometriadalah keadaan dan ciri-ciri fisik manusia seperti, dimensi 

tubuh, volumedan berat.  

Terdapat dua jenis antropometri (Sutalaksana, 2006), yaitu: 

1. Antropometri Statis 

Antropometri statis adalah tentang ciri-ciri fisik luar manusia 

dalam 

keadaan diam atau dalam posisi yang dibakukan. Pengukuran dilakukan 

saat manusia dalam posisi diam atau dalam posisi yang dibakukan 

tersebut. 

2. Antropometri Dinamis 

Antropometri dinamis adalah tentang keadaan dan ciri-ciri 

fisikmanusia dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-

gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melakaukan 

kegiatannya. Pengukuran dilakukan saat manusia bergerak atau 

melakukan pekerjaan. 

Data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran dan dimensi 

yang tepat yang berkaitan dengan produk yang dirancang dan manusia 

yangakan mengoperasikan produk tersebut. Dalam kaitan ini 

makaperancangan produk harus mampu mengakomodasikan dimensi 

tubuh daripopulasi terbesar yang akan menggunakan produk hasil 

rancangan 

tersebut. Secara umum, sekurang-kurangnya 90%-95% dari populasi 

yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk haruslah 

mampu menggunakan dengan baik. 
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Dimensi ukuran tubuh manusia yang dapat diukur dari posisi 

duduk dapatb dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 Tabel Dimensi Tubuh Posisi Duduk 

No Dimensi Tubuh Cara Pengukuran 

1 Panjang Popliteal Jarak horizontal dari bagiaan 

belakang pantat (pinggul) ke 

bagian belakang lutut kanan. 

 

2 Lebar Pinggul Jarak horizontal antara sisi luar 

pinggul kiri dan sisi luar pinggul 

kanan. 

 

 

3 Tinggi Popliteal Jarak vertikal dari lantai ke sudut 

popliteal yang terletak di bawah 

paha, tepat di bagian belakang 

lutut kaki kanan 

 

Sumber : (Markus Hartono, 2016) 
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2.8 Analisis Parameter Pengukuran 

Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang 

optimal digunakan beberapa pengujian data, yaitu : uji keseragaman data, 

uji kecukupan data. Sedangkan untuk perancangan digunakan perhitungan 

persentil. Uji keseragaman data merupakan salah satu uji yang dilakukan 

pada data yang berfungsi untuk memperkecil varian yang ada dengan cara 

membuang data ekstrim.  

Pertama akan dihitung terlebih dahulu nilai mean dengan 

menggunakan persamaan (2.1) : 

  =   
∑𝑋𝑋𝑡𝑡
𝑁𝑁𝛾𝛾

−  

(Persamaan 2.1) 

 

 

Dimana 𝑋𝑋−  adalah nilai rata-rata dan N adalah jumlah data. Persamaan 

(2.2) digunakan untuk menghitung standar deviasi untuk mengetahui batas 

kendali atas dan bawah : 

 

Ox   = 

 

(Persamaan 2.2) 

 

Dimana Ox  adalah standar deviasi atau penyimpangan baku. Selanjutnya 

untuk uji keseragaman data digunakan persamaan (2.3) dan (2.4) berikut : 

 

 BKA = + 𝑥𝑥
− ox     (Persamaan 2.3) 

 

BKA = − 𝑥𝑥
— ox     (Persamaan 2.4) 

 

 

 

 

Σ [(x)] −x) 2 
t 

N −1 
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Dimana BKA adalah batas kendali atas dan BKB adalah batas 

kendali bawah. Jika data berada di luar batas kendali atas ataupun batas 

kendali bawah maka data tersebut dihilangkan, keseragaman data dapat 

diketahui dengan menggunakan peta kendali x. 

Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data hasil 

pengamatan dapat dianggap mencukupi. Penetapan beberapa jumlah data 

yang seharusnya dibutuhkan, terlebih dulu ditentukan derajat ketelitian 

(s) yang menunjukkan penyimpangan maksimum hasil penelitian, dan 

tingkat kepercayaan (k) yang menunjukan besarnya keyakinan pengukur 

akan ketelitian data antropometri. Persamaan (2.5) digunakan untuk uji 

kecukupan data, yaitu: 

N’ = �� Ʃ𝑥𝑥1
��   (Persamaan 2.5) 

Dimana N adalah jumlah data pengamatan sebenernya, N’ adalah 

jumlah data secara teoritis, s adalah derajat ketelitian (degree of 

accuracy) dan k adalah tingkat kepercayaan (level of cofindence). Data 

akan dianggap telah mencukupi jika telah memenuhi persyaratan < N, 

dengan kata lain jumlah data secara teoritis lebih kecil daripada jumlah 

data pengamatan sebenarnya (Wignjosoebroto,1995). 

Perhitungan persentil digunakan untuk menentukan ukuran 

perhitungan persentil dari data antropometri yang didapat.  

Perhitungan persentil digunakan persamaan : 

Persentil5  = 𝑥𝑥
—  -1,645ox  (Persamaan 2.6) 

Persentil 50  = 𝑥𝑥
—    (Persamaan 2.7) 

Persentil 95  =  𝑥𝑥
— +1,645ox (Persamaan 2.8)  

ϑ k 

| 
s NΣ(x ) − (Σ 2 

1 [x )] 2 
1 

] 

| 
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2.9 Tinjauan Pustaka 

 

 
No Penulis Tahun Penerbit Judul Metode Hasil Gap 

1 Patima Harahap 2013 Departemen 

Teknik 

Industri, 

Fakultas 

Teknik, 

Universitas 

Sumatera Utara 

ANALISIS 

ERGONOMI 

REDESAIN 

MEJA DAN 

KURSI 

SISWA 

SEKOLAH 

DASAR 

Metode 

Pahl dan 

Beltz 

Dimensi meja dan kursi sekolah 

berpengaruhpostur tubuh anak. Apabila 

dimensi meja dan kursisekolah yang 

digunakan sesuai dengan anak, 

makapostur tubuh anak tidak akan 

membungkuk dan anak 

nyamanmenggunakannya. Sebaliknya, 

jika dimensimeja dan kursi sekolah tidak 

sesuai dengan anak makaanak akan 

mengalami keluhan muskuloskeletal. 

Olehkarena itu, kesesuaian dimensi meja 

dan kursi sekolahdengan dimensi tubuh 

siswa akan membuat kondisibelajar siswa 

yag efektif, nyaman, aman, sehat dan 

efisien. 

Metode yang 

digunakan oleh 

jurnal ini 

adalah metode 

Pahl dan Beltz, 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

metode 

Reverse 

engineering 
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No Penulis Tahun Penerbit Judul Metode Hasil Gap 

2 Ahmad dan 

I Wayan 

Sukania 

2007 Jurusan 

Teknik Mesin 

Fakultas 

Teknik 

Universitas 

Tarumanagara 

PERANCANGA

N DAN 

PENGEMBANG

AN KURSI 

ERGONOMIS 

UNTUK 

PENJAHIT 

YANG 

MENGGUNAK

AN MESIN 

JAHIT MERK 

BROTHER 

Metode 

Ulrich 

Menjelaskan proses perancangan kursi 

untuk penjahit dengan studi kasus para 

penjahit di perusahaan konveksi yang 

menggunakan mesin jahit merk 

brother dengan spesifikasi tertentu. 

Penelitian diawali dengan wawancara 

untuk mengetahuikeluhan dan 

kebutuhan penjahit akan suatunsarana 

kerja kursi dan juga untuk 

meminimalisir keluhan pekerja, lalu 

melakakukan pengamatan dan 

pengukuran kursi yang dipakai di 

perusahaan, mencari data-data terkait. 

Dari analisan data-data tersebut 

menghasilkan rancangan kursi, 

kemudian dibuatkan prototipe. 

Metode yang 

digunakan oleh 

jurnal ini adalah 

metode Ulrich, 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

metode Reverse 

engineering 
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No Penulis Tahun Penerbit Judul Metode Hasil Gap 

3 Purwati 2004 Jurusan 

Teknik 

Industri 

Fakultas 

Teknik 

Industri 

Universitas 

Gunadarma 

ANALISIS DAN 

PERBAIKAN 

BENTUK FISIK 

KURSI KERJA 

OPERATOR 

MENJAHIT 

DENGAN 

MEMPERHATI

KAN ASPEK 

ERGONOMI 

Menggunakan 

analisis 

antropometri 

dan 

perhitungan 

antropometri 

Pada penelitian ini penulis melakukan 

analisis dan perhitungan antropometri 

terhadap bentuk fisik kursi operator 

menjahit. Penelitian diawali diawali 

dengan mengumpulkan data 

wawancara, data antropometri, 

kemudian dianalisis statistik dan 

perhitungan antropometri. Perbaikan 

bentuk fisik kursi operator menjahit 

serta simulasi menegenai 

keergonomisan kursi dibantu oleh 

perankat lunak Manikin In Catia 

Releated 13. Hasil perbaikan berupa 

perubahan dimensi dan desain atau 

bentuk fisik kursi operator menjahit 

yang lebih ergonomis  

Metode yang 

digunakan oleh 

jurnal ini sama 

dengan metode 

yang digunakan 

dengan penulis, 

namun penulis 

juga 

menggunakan 

metode 

benchmarking 

guna untuk 

membandingka

n dengan 

produk-produk 

yang sudah ada 

 
 


