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MODUL	II	

ANTHROPOMETRI	

2.1.	 TUJUAN	PRAKTIKUM	 	

2.1.1.	 Tujuan	Umum	
	 Praktikan	mampu	melakukan	pengukuran	anthropometri	tubuh	manusia	dan	memanfaatkan	
data	anthropometri	untuk	perancangan	ataupun	perbaikan	berbagai	sistem	kerja	guna	menghasilkan	
rancangan	yang	efektif,	nyaman,	aman,	sehat,	dan	efisien	(ENASE).	
	
2.1.2.	 Tujuan	Khusus	
	 Dalam	praktikum	ini	diharapkan	praktikan	mampu	:	

a. Mampu	 memahami	 konsep	 antropometri	 sebagai	 salah	 satu	 pertimbangan	 dalam	
melakukan	perancangan	dan	evaluasi	sistem	kerja.	

b. Mampu	 melakukan	 proses	 pengukuran	 dan	 pengolahan	 data	 antropometri	 untuk	
mendapatkan	informasi	yang	valid	untuk	keperluan	perancangan	stasiun	kerja.	

c. Mengidentifikasi	 data	 anthropometri	 yang	 dibutuhkan	 dalam	 merancang	 sistem	 kerja	
(stasiun	kerja	maupun	produk).	

d. Merancang	 suatu	 sistem	 kerja	 (stasiun	 kerja	 maupun	 produk)	 berdasarkan	 data	
antropometri	yang	telah	diolah,	sesuai	dengan	kebutuhan	perancangan.	

	
2.2.	 PENGANTAR	PRAKTIKUM	
2.2.1	 Pendahuluan	
	 Ergonomi	 merupakan	 suatu	 cabang	 ilmu	 yang	 secara	 sistematis	 memanfaatkan	 informasi	
mengenai	 sifat,	 kemampuan,	 serta	 keterbatasan	 manusia	 untuk	 merancang	 ataupun	 memperbaiki	
suatu	sistem	kerja	sehingga	orang	dapat	hidup	dan	bekerja	pada	system	tersebut	dengan	baik,	yaitu	
mencapai	 tujuan	 yang	diinginkan	melalui	 pekerjaan	 tersebut	 dengan	 efektif,	 aman,	 sehat,	 nyaman,	
dan	 efisien	 (Sutalaksana	 dkk,	 1979).	 	 Bidang	 kajian	 	 ergonomi	 dapat	 dikelompokkan	 dalam	 lima	
bidang	penelitian,	yaitu	:	
	
a. Antropometri	 :	 bidang	 kajian	 yang	 berhubungan	 dengan	 pengukuran	 dimensi	 tubuh	 manusia	

sebagai	dasar	dalam	perancangan	berbasis	ergonomi.	
b. Biomekanika	 :	 bidang	 kajian	 yang	 berhubungan	 dengan	 mekanisme	 tubuh	 alam	 melakukan	

suatu	pekerjaan.	
c. Fisiologi	:	bidang	kajian	yang	meneliti	energy	manusia	yang	dikeluarkan	dalam	suatu	pekerjaan.	
d. Pengideraan	 :	 bidang	 kajian	 ergonomi	 yang	 erat	 hubungannya	 dengan	masalah	 penginderaan	

manusia.	
e. Psikologi	 kerja	 :	 bidang	 kajian	 ergonomi	 yang	 berkaitan	 dengan	 efek	 psikologis	 dan	 suatu	

pekerjaan	terhadap	pekerjanya.	
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2.2.2.	 Antropometri	
	 Antropometri	 berasal	 dari	 bahasa	 Yunani	 yakni	 kata	 anthropos	 yang	 berarti	 manusia	 dan	
metron	 yang	 berarti	 mengukur.	 Maka,	 antropometri	 secara	 literal	 adalah	 pengukuran	 manusia.	
Sehingga	dapat	disimpulkan	bahwa	pengertian	antropometri	adalah	pengetahuan	mengenai	dimensi	
tubuh	 manusia	 serta	 aplikasi	 yang	 berkaitan	 dengan	 geometri	 fisik,	 massa	 dan	 kekuatan	 tubuh	
manusia.	Variasi	dimensi	tubuh	manusia	sering	kali	menjadi	faktor	utama	dalam	membuat	rancangan	
suatu	peralatan	atau	sistem	kerja.		

Bidang	 kajian	 antropometri	 ini	 berkaitan	 erat	 dengan	 pendekatan	 human	 centered	 design.	
Pendekatan	 ini	 sendiri	 bertujuan	 untuk	 merancang	 suatu	 peralatan	 atau	 sistem	 kerja	 dengan	
berlandaskan	 karakteristik	 manusia	 agar	 dapat	 mengakomodasi	 kebutuhan	 sebanyak	 mungkin	
pengguna	 dari	 sistem	 kerja	 tersebut.	 Karakteristik	 dalam	 konteks	 ini	 dapat	 pula	 diartikan	 sebagai	
dimensi	tubuh	dari	penggunanya.	Oleh	sebab	itu	sebelum	proses	perancangan	itu	sendiri	dilakukan,	
perancang	 harus	 dapat	 mengetahui	 dimensi-dimensi	 tubuh	 yang	 akan	 menjadi	 acuan	 dalam	
perancangan	 serta	 bagaimana	 proses	 mendapatkan	 dimensi	 tubuh	 tersebut.	 Untuk	 mencapai	 hal	
tersebut	 maka	 ilmu	 antropometri	 ini	 hadir	 sebagai	 dasar	 dari	 perancangan	 sistem	 kerja	 dengan	
pendekatan	human	centered	design.		

Data	antropometri	yang	diperoleh	nantinya	akan	menentukan	bentuk,	ukuran,	dimensi,	yang	
tepat	yang	berkaitan	dengan	produk	yang	akan	dirancang	sehingga	manusia	yang	akan	menggunakan	
atau	 mengoperasikan	 produk	 tersebut	 akan	 merasa	 nyaman	 dan	 aman.	 Dalam	 kaitannya	 dengan	
praktikum	 yang	 dilakukan	 dilakukan,	 stasiun	 kerja	 X	 akan	 diredesign	 dengan	 mempertimbangkan	
data-data	antropometri	yang	diperoleh	dari	populasi	
	
Jenis	Pengukuran	Antropometri	
	 Ada	 dua	 jenis	 pengukuran	 antropometri	 yakni	 pengukuran	 secara	 konvensional	 dan	 digital.	
Pengukuran	secara	konvensional	atau	pengukuran	langsung	membutuhkan	beberapa	instrumen	atau	
alat	 seperti	 kursi	 antropometri,	meteran,	 timbangan	 badan,	 pengukur	 tinggi	 tubuh,	 jangka	 sorong,	
dan	sebagainya	tergantung	kebutuhan.	Sedangkan	pengukuran	secara	digital	menggunakan	teknologi	
pengolahan	citra	digital.	Kelebihan	pengukuran	secara	langsung	adalah	alat	lebih	mudah	ditemui	dan	
murah	 sehingga	 untuk	 memulainya	 tidak	 memerlukan	 biaya	 yang	 besar	 serta	 mudah	 diterapkan.	
Kelemahan	pengukuran	secara	langsung	adalah	membutuhkan	waktu	yang	lama,	lebih	membutuhkan	
banyak	tenaga,	dan	sulit	untuk	melakukan	pengukuran	antropometri	dalam	jumlah	besar.	Sedangkan	
pengukuran	digital	secara	umum	tidak	banyak	memakan	waktu	dan	tenaga,	cocok	untuk	melakukan	
pengukuran	 antropometri	 dalam	 jumlah	besar,	mengeliminasi	 kontak	 langsung	dengan	 subjek	 ukur	
sehingga	 dislokasi	 dan	 deformasi	 jaringan	 yang	 lunak	 pada	 tubuh	 dapat	 dihindari.	 Namun	 untuk	
memulai	 pengukuran	 digital	 memerlukan	 biaya	 yang	 cukup	 besar	 karena	 melibatkan	 teknologi	
hardware	dan	software	komputer,	serta	memerlukan	pelatihan	khusus.	
	
PRINSIP	PENGUKURAN	ANTROPOMETRI	STATIS	
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Berdasarkan	 ISO/TC	 159	 (ISO	 15534	 dan	 ISO	 9241)	 (Soebroto),	 pengambilan	 data	 ukuran	
tubuh	manusia	(antropometri)	yang	dilakukan	dengan	metode	pengukuran	statis	idealnya	memenuhi	
kondisi-kondisi	sebagai	berikut:	

• Subjek	yang	diukur	dalam	kondisi	telanjang	(nude	person).	
• Pengukuran	dilakukan	dengan	 tidak	memperhatikan	 (mengabaikan)	gerakan	 tubuh,	pakaian	

yang	 dikenakan,	 peralatan	 yang	 dipakai/dibawa,	 kondisi	 pengoperasian	mesin	 atau	 fasilitas	
kerja	dan	kondisi	lingkungan	kerja.	

Ket	 :	 untuk	 kondisi	 pertama	 saya	 rasa	 masih	 jarang	 digunakan	 di	 Indonesia	 karena	 kurang	 sesuai	
dengan	 budaya	 timur	 dan	 bila	 akan	 menerapkan	 kondisi	 pertama	 harus	 ada	 pengawasan	 dalam	
pengukuran	yang	cukup	ketat.	
	
VARIABEL	ANTROPOMETRI	

Salah	satu	kumpulan	variabel	antropometri	yang	banyak	dikenal	di	Indonesia	mengacu	pada	
variabel	yang	terdapat	di	buku	Nurmianto	(1996)	dengan	total	60	variabel	antropometri	meliputi:	

Variabel	Antropometri	pada	Posisi	Duduk	Samping	

	
Variabel	Antropometri	pada	Posisi	Duduk	Menghadap	ke	Depan	
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Variabel	Antropometri	pada	Posisi	Berdiri	

	
	

Variabel	Antropometri	Tangan	
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Variabel	Antropometri	Kaki	
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Variabel	Antropometri	Kepala	

	
	

Manfaat	anthropometri,	antara	lain	:	
1. Manfaat	bagi	sistem	kerja	

- Tenaga	kerja	 :	Perlindungan	kesehatan,	keselamatan,	dan	kenyamanan	kerja	
- Alat	kerja	 :	Relatif	lebih	awet,	lebih	enak	dipakai.	
- Produktivitas	 :	Kuantitas	dan	kualitas	relatif	lebih	baik	

2. Produk	(hasil	produksi)	
- Kualitas,	 ditinjau	 dari	 keserasiannya	 terhadap	 konsumen,	 ini	 dapat	mempengaruhi	 pasaran	

produk	 tersebut.	 Secara	 langsung	 kualitas	 ini	 dapat	 pula	 mempengaruhi	 tingkat	 sistem	
kerjanya	kembali.	

	
Cara	pengukuran	anthropometri	dapat	dibedakan	menjadi	dua	jenis	yaitu	:	
1. Anthropometri	statis/struktural	:		

Pengukuran	 keadaan	 dan	 ciri-ciri	 fisik	 manusia	 dalam	 keadaan	 diam	 atau	 dalam	 posisi	 yang	
dibakukan.		
Contoh	:	berat,	tinggi,	tinggi	bahu	duduk.	

2. Anthropometri	dinamis/Fungsional	:	
Pengukuran	 keadaan	 dan	 ciri-ciri	 fisik	 manusia	 dalam	 keadaan	 bergerak	 atau	 memperhatikan	
gerakan-gerakan	yang	mungkin	terjadi	pada	saat	pekerja	melaksanakan	kegiatannya.		
Contoh	:	sudut	putaran	pergelangan	kaki,	sudut	putaran	telapak	tangan.	

Perancangan	Sistem	Kerja	Dengan	Antropometri	
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Dalam	 perancangan	 stasiun	 kerja	 dengan	 antropometri	 terdapat	 dua	 pilihan	 metode	 yang	 dapat	
digunakan,	yaitu		
1. Menyesuaikan	dengan	setiap	individu	pengguna	stasiun	kerja.		

Perancangan	 stasiun	 kerja	 disesuaikan	 dengan	 individu	 yang	 akan	menggunakan	 stasiun	 kerja	
tersebut.	 Sehingga	 antar	 stasiun	 kerja	 yang	 sama	 namun	 jika	 penggunanya	 berbeda	 akan	
memiliki	dimensi	yang	berbeda	pula.		

2. Menyesuaikan	dengan	populasi	pengguna	stasiun	kerja.		
Dalam	 perancangan	 ini	 digunakan	 konsep	 persentil	 untuk	 memenuhi	 keamanan	 dan	
kenyamanan	 bagi	 populasi	 pengguna	 suatu	 stasiun	 kerja.	 Kategori	 perancangan	 ini	 terbagi	 ke	
dalam	3	sub-kategori,	yaitu	:		
a. Design	for	extreme	individuals		

Perancangan	 fasilitas	 kerja	 yang	 disesuaikan	 dengan	 batasan	 populasi	 pengguna	 dengan	
menggunakan	nilai	maksimum	atau	minimum	(umumnya	menggunakan	persentil	5	atau	95).		

b. Design	for	adjustability		
Perancangan	fasilitas	yang	ukurannya	dapat	disesuaikan	(dalam	rentang	tertentu).		

c. Design	for	average		
Perancangan	 fasilitas	dengan	menggunakan	patokan	persentil	50	atau	ukuran	 rata-rata	dari	
populasi	penggunanya.		

	
Dalam	 penerapannya	 perancangan	 dengan	 konsep	 persentil	 inilah	 yang	 umum	 digunakan	

dalam	 perancangan	 suatu	 produk.	 Pemilihan	 penggunaan	 nilai	 persentil	 disesuaikan	 dengan	
penggunaan	 dan	 kegunaan	 dari	 produk	 yang	 akan	 didesain.	 Oleh	 sebab	 itulah	 data	 antropometri	
perlu	 untuk	 dimiliki	 sebab	 data	 tersebut	 dapat	 menggambarkan	 ukuran	 fisik	 suatu	 populasi	 yang	
nantinya	akan	sangat	bermanfaat	bagi	perancangan.		

Data	antropometri	diperoleh	dari	pengukuran	sekelompok	populasi	yang	 ingin	digambarkan	
ukuran	 fisiknya.	 Data	 hasil	 pengukuran	 tersebut	 kemudian	 harus	 diuji	 berdasarkan	 uji	 statsitik	
sebelum	dapat	digunakan	sebagai	penggambaran	ukuran	suatu	populasi.	
	
Variabilitas	Manusia	

Manusia	mempunyai	 ukuran-ukuran	 tubuh	 yang	 berbeda-beda.	 Perbedaan	 etnis,	 suku	 dan	
bangsa	mempunyai	ciri-ciri	psikologi	yang	membuat	mereka	berbeda-beda	satu	sama	lain.	Perbedaan	
bahkan	muncul	dalam	kelompok	yang	sama	menurut	karakteristik	dari	gen	yang	dimiliki.	Perbedaan	
antara	 satu	 populasi	 dengan	 populasi	 yang	 lain	 adalah	 dikarenakan	 oleh	 faktor-faktor	 yang	
mempengaruhi	dimensi	tubuh.	Para	perancang	harus	mempertimbangkan	faktor-faktor	tersebut	dan	
menyesuaikan	rancangan	dengan	faktor	tersebut.	Faktor-faktor	yang	paling	penting	adalah	:	

a. Usia	
	 Secara	 umum	 dimensi	 tubuh	 manusia	 akan	 tumbuh	 dan	 bertambah	 besar	 seiring	 dengan	

bertambahnya	umur	yaitu	sejak	awal	kelahiran	sampai	dengan	umur	20	tahun	untuk	pria	dan	17	
tahun	untuk	wanita.	Dari	penelitian	yang	dilakukan	oleh	A.	F.	Roche	dan	G.H.	Davila	(1972)	dalam	
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I	 Wayan	 Darma	 (2004)	 di	 USA	 diperoleh	 kesimpulan	 bahwa	 laki-laki	 akan	 tumbuh	 dan	
berkembang	naik	sampai	dengan	usia	21,2	tahun,	sedangkan	wanita	17,3	tahun,	meskipun	ada	
sekitar	10%	yang	masih	terus	bertambah	tinggi	sampai	usia	23,5	tahun	(laki-laki)	dan	wanita	21,1	
tahun	(wanita).	Setelah	itu,	tidak	lagi	akan	terjadi	pertumbuhan	justru	akan	cenderung	berubah	
menjadi	penurunan	ataupun	penyusutan	yang	dimulai	sekitar	40	tahunan.		

b. Jenis	Kelamin	
	 Secara	distribusi	 statistik	ada	perbedaan	yang	signifikan	antara	dimensi	 tubuh	pria	dan	wanita.	

Untuk	kebanyakan	dimensi	pria	dan	wanita	ada	perbedaan	yang	signifikan	diantara	rata-rata	dan	
nilai	 perbedaan	 ini	 tidak	 dapat	 diabaikan	 begitu	 saja.	 Pria	 dianggap	 lebih	 panjang	 dimensi	
segmen	badannya	dari	pada	wanita	kecuali	didaerah	pinggul	dan	paha.	Lipatan	kulit	wanita	juga	
lebih	besar	dari	 lipatan	kulit	pria.	Oleh	karenanya	data	antropometri	untuk	kedua	jenis	kelamin	
tersebut	selalu	disajikan	secara	terpisah.	

c. Posisi	Tubuh	(Posture)		
	 Sikap	(Posture)	ataupun	posisi	tubuh	akan	berpengaruh	terhadap	ukuran	tubuh.	Oleh	sebab	itu,	

posisi	tubuh	standar	harus	diterapkan	untuk	survey	pengukuran.		

d. Cacat	tubuh	secara	fisik	
	 Data	 antropometri	 akan	 diperlukan	 untuk	 perancangan	 produk	 bagi	 orang-orang	 cacat	 (kursi	

roda,	kaki/tangan	palsu,	dan	lain-lain).	Suatu	perkembangan	yang	menggembirakan	pada	dekade	
terakhir	 yaitu	 dengan	 diberikannya	 skala	 prioritas	 pada	 rancang	 bangun	 fasilitas	 akomodasi	
untuk	 para	 penderita	 cacat	 tubuh	 secara	 fisik	 sehingga	 mereka	 dapat	 ikut	 serta	 merasakan	
“kesamaan”	 dalam	 penggunaan	 jasa	 dari	 hasil	 ilmu	 ergonomi	 didalam	 pelayanan	 untuk	
masyarakat.	

e. Tebal/tipisnya	pakaian	
	 Faktor	iklim	yang	berbeda	akan	memberikan	variasi	yang	berbeda	pula	dalam	bentuk	rancangan	

dan	 spesifikasi	 pakaian.	 Dengan	 demikian	 dimensi	 tubuh	 orang	 pun	 akan	 berbeda	 dari	 satu	
tempat	dengan	tempat	yang	lainnya.	

f. Suku	Bangsa	(Ethnic	Variabiliy)	
	 Suku	 /	 bangsa	 (Etnic)	 setiap	 suku,	 bangsa	 ataupun	 kelompok	 etnik	 akan	memiliki	 karakteristik	

fisik	 yang	 akan	 berbeda	 satu	 dengan	 yang	 lainnya.	 Variasi	 diantara	 beberapa	 kelompok	 suku	
bangsa	 telah	menjadi	 hal	 yang	 tidak	 kalah	 pentingnya	 terutama	 karena	meningkatnya	 jumlah	
angka	migrasi	dari	satu	negara	ke	negara	lainnya.	

g. Kehamilan	
	 Kehamilan	 (Pregnancy),	 dimana	 kondisi	 semacam	 ini	 jelas	 mempengaruhi	 bentuk	 dan	 ukuran	

tubuh	(khusus	wanita).	Faktor	ini	sudah	jelas	akan	mempunyai	pengaruh	perbedaan	yang	berarti	
kalau	 dibandingkan	 dengan	wanita	 yang	 tidak	 hamil.	 Hal	 tersebut	 jelas	memerlukan	 perhatian	
khusus	terhadap	produk-produk	yang	dirancang	bagi	segmentasi	produk	ini.	Akhirnya,	sekalipun	
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segmentasi	 dari	 populasi	 yang	 ingin	 dituju	 dari	 rancangan	 suatu	 produk	 selalu	 berhasil	
diidentifikasikan	sebaik-baiknya.	

h. Keacakan	atau	Random		
	 Walaupun	 telah	 terdapat	 dalam	 satu	 kelompok	 populasi	 yang	 sudah	 jelas	 sama	 jenis	 kelamin,	

suku/bangsa,	 kelompok	usia	dan	pekerjaannya,	namun	masih	akan	ada	perbedaan	yang	 cukup	
signifikan	antara	berbagai	macam	masyarakat.	Distribusi	 frekuensi	 secara	 statistik	dari	dimensi	
kelompok	 anggota	 masyarakat	 jelas	 dengan	 menggunakan	 distribusi	 normal,	 yaitu	 dengan	
menggunakan	 data	 persentil	 yang	 telah	 diduga,	 jika	 mean	 (rata-rata)	 dan	 standar	 deviasinya	
telah	dapat	diestimasi.	

i. Jenis	Pekerjaan	
	 Beberapa	 jenis	 pekerjaan	 tertentu	 menuntut	 adanya	 persyaratan	 dalam	 seleksi	

karyawan/stafnya.	 Seperti	 misalnya	 :	 buruh	 dermaga/pelabuhan	 adalah	 harus	 mempunyai	
postur	 tubuh	 yang	 relatif	 besar	 dibandingkan	 dengan	 karyawan	 perkantoran	 pada	 umumnya.	
Apalagi	jika	dibandingkan	dengan	jenis	pekerjaan	militer.	

j. Sosio	ekonomi	dan	konsumsi	gizi	yang	diperoleh	
	 Berdasarkan	faktor-faktor	seperti	yang	telah	diuraikan,	namun	adanya	variasi	ukuran	bukan	tidak	

mungkin	 bisa	 tetap	 dijumpai.	 Permasalahan	 variasi	 ukuran	 sebenarnya	 akan	 mudah	 diatasi	
dengan	cara	merancang	produk	(Adjustable)	dalam	suatu	rentang	dimensi	ukuran	pemakainnya.	

	
	 Tahapan	 perancangan	 sistem	 kerja	 dengan	 memperhatikan	 faktor	 anthropometri	 secara	
umum	adalah	sebagai	berikut	:	
1. Menentukan	kebutuhan	perancangan		

Contoh:	merancang	sepeda,	meja,	kursi,	tempat	kerja	atau	yang	lain			
2. Mendefinisikan	dan	mendeskripsikan	populasi	pemakai	

Contoh	:	sepeda	untuk	anak-anak	atau	dewasa	
3. Pemilihan	sampel	yang	akan	diambil	datanya.	

Contoh	:	sepeda	untuk	anak-anak,	maka	sampel	yang	diambil	anak	usia	2-5	tahun.	
4. Penentuan	kebutuhan	data	(dimensi	tubuh	yang	akan	diambil).	
5. Pemilihan	persentil	yang	akan	dipakai.	
6. Penyiapan	alat	ukur	yang	akan	dipakai.	
7. Pengambilan	data.	
8. Pengolahan	data	:	

- Uji	kenormalan,	keseragaman	dan	kecukupan	data	
- Perhitungan	persentil	data	(5,	10,	50,	90,	95)	

9. Visualisasi	rancangan		
10. Analisis	hasil	rancangan	
	
Uji	Statistik	Data	
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1. Uji	Normal	
Uji	normal	perlu	dilakukan	agar	data	yang	diperoleh	benar-benar	mewakili	populasi	yang	tengah	
diteliti,	 sehingga	data	yang	akan	diolah	benar-benar	akurat	dan	valid.	Uji	normalitas	yang	akan	
dilakukan	adalah	uji	Geary,	dengan	prosedur	sebagai	berikut	:	

	

2. Uji	Seragam	
Uji	 seragam	 dilakukan	 agar	 data	 antropometri	 yang	 akan	 digunakan	 tepat	 berasal	 dari	 satu	
system	 yang	 sama.	 Uji	 seragam	 dilakukan	 dengan	menggunakan	 peta	 kendali	 variable	 dengan	
porsedur	sebagai	berikut	:	

	

data	dikatakan	seragam	bila	terletak	di	antara	batas	kendali	atas	dan	batas	kendali	bawah.	

	

	

3. Uji	Cukup	
	 Uji	cukup	ini	dilakukan	untuk	mengetahui	seberapa	banyak	sampel	atau	data	yang	harus	diambil	

agar	data	akurat.	Pada	uji	cukup	ini	digunakan	tingkat	ketelitian	5%	dan	keyakinan	95%,	berikut	
prosedur	uji	cukup	yang	akan	dilakukan	:	

	

data	dikatakan	cukup	apabila	N	≥	N’	dimana	N	merupakan	jumlah	data	hasil	pengukuran.	
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4. Pertimbangan	Antropometri	dalam	Desain	
	 Setiap	 desain	 produk,	 baik	 produk	 sederhana	 maupun	 produk	 yang	 sangat	 komplek,	 harus	
berpedoman	 kepada	 antropometri	 pemakainya.	 Menurut	 Sanders	 &	 McCormick	 (1987)	 dan	 Pulat	
(1992)	bahwa	antropometri	adalah	pengukuran	dimensi	 tubuh	atau	karakteristik	 fisik	 tubuh	 lainnya	
yang	relevan	dengan	desain	tentang	sesuatu	yang	digunakan	orang.	Selanjutnya	Annis	&	McConville	
(1996)	membagi	aplikasi	ergonomi	dalam	kaitannya	dengan	antropometri	menjadi	dua	devinisi	utama	
yaitu	:	

a. Ergonomi	 berhadapan	 dengan	 tenaga	 kerja,	 mesin	 beserta	 sarana	 oendukung	 lainnya	 dan	
lingkungan	 kerja.	 Tujuan	 ergonomi	 dari	 definisi	 ini	 adlah	 untuk	 menciptakan	 kemungkinan	
situasi	terbaik	pada	pekerjaan	sehingga	kesehatan	fisik	dan	mental	tenaga	kerja	dapat	terus	
dipelihara	serta	efisiensi	produktivitas	dan	kualitas	produk	dapat	dihasilkan	dengan	optimal.		

b. Kedua,	ergonomi	berhadapan	dengan	karakteristik	produk	pabrik	yang	berhubungan	dengan	
konsumen	atau	pemakai	produk.	
	
Dalam	 menentukan	 ukuran	 stasiun	 kerja,	 alat	 kerja	 dan	 produk	 pendukung	 lainnya,	 data	

antropometri	 tenaga	 kerja	memegang	 peranan	 penting.	Menurut	 Sutarman	 (1972),	 bahwa	 dengan	
mengetahui	 ukuran	 antropometri	 tenaga	 kerja	 akan	 dapat	 dibuat	 suatu	 desain	 alat-alat	 kerja	 yang	
sepadan	 bagi	 tenaga	 kerja	 yang	 akan	 menggunakan,	 dengan	 harapan	 dapat	 menciptakan	
kenyamanan,	kesehatan	dan	estetika	kerja.	 Lebih	 lanjut	MacLeod	 (1995)	menjelaskan	bahwa	 faktor	
manusia	 harus	 selalu	 diperhitungkan	 dalam	 setiap	 stasiun	 kerja.	 Hal	 tersebut	 didasarkan	 ata	
pertimbangan-pertimbangan	sebagai	berikut	:	

a. Manusia	adalah	berbeda	satu	sama	 lainnya.	Setiap	manusia	mempunyai	bentuk	dan	ukuran	
tubuh	 yang	 berbeda-beda	 seperti	 tinggi-pendek,	 tua-muda,	 kurus-gemuk,	 normal-cacat,	 dll.	
Tetapi	 kita	 sering	hanya	mengatur	 atau	mendesain	 stasiun	 kerja	dengan	 satu	ukuran	untuk	
semua	 prang.	 Sehingga	 hanya	 orang	 dengan	 ukuran	 tubuh	 tertentu	 yang	 sesuai	 atau	 tepat	
untuk	menggunakan.	
Contoh	 1	 :	 Orang	 tua	 mungkin	 tidak	 sekuat	 dan	 sesehat,	 secerdas	 atau	 setajamorang	 yang	 lebih	

muda.	 	 Kita	 sadar	 bahwa	 orangtua	 mempunyai	 banyak	 pengalaman	 dan	 kemampuan,	
tetapi	 kita	 jarang	 memperhitungkan	 mereka	 saat	 mendesain	 alat	 atau	 stasiun	 kerja,	
sehingga	mereka	tidak	dapat	bekerja	secara	optimal.	

Contoh	2	 :	Tinggi	meja	kerjaa	ysng	didesain	hanya	berdasarkan	rata-rata	tinggi	 tenaga	kerja,	maka	
orang	 yang	 pendek	 akan	 selalu	 mengangkat	 bahu	 dan	 leher,	 sedangkan	 orang	 yang	
tinggi	akan	membungkukkan	punggung	waktu	kerja	pada	ketinggian	meja	yang	sama.	

b. Manusia	 mempunyai	 keterbatasan.	 Manusia	 sering	 mempunyai	 keterbatasan	 baik	 fisik	
maupun	mental.		
Contoh	1	:			Keterbatasan	fisik	:	Letak	tombol-tombol	operasional	dan	control	panel	pada	mesin	yang	

didesain	 berdasarkan	 ukuran	 panjang	 jangkauan	 orang	 tertinggi	 (seperti	 orang	 Eropa	
dan	 Amerika),	 maka	 orang	 yang	 lebih	 pendek	 (seperti	 Asia	 termasuk	 Indonesia)	 tidak	
dapat	menjangkau	control	panel	tersebut	dengan	alamiah,	sehingga	menyebabkan	sikap	
paksa	dan	mungkin	dapat	menyebabkan	kealahan	operasi.	
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Contoh	2	:	Keterbatasa	mental	:	Kemampuan	manusia	dalam	proses	informasi	juga	sering	mengalami	
pembebanan	berlebih.	Sehingga	kesalahan	dankeputusan	yang	tidak	benar	sering	terjadi	
saat	keterbatasan	manusia	terlampaui.	

c. Manusia	 selalu	 mempunyai	 harapan	 tertentu	 dan	 prediksi	 terhadap	 apa	 yang	 ada	
disekitarnya.	Dalam	kehidupan	sehari-hari	kita	 sudah	 terbiasa	dengan	kondisi	 seperti	warna	
merah	berarti	larangan	atau	berhenti,	warna	hijau	berarti	aman	atau	jalan,	sakelar	lampu	ke	
bawah	berarti	hidup,	dll.	Kondisi	tersebut	menyebabkan	harapan	dan	prediksi	tersebut	harus	
selalu	 dipertimbangkan	 dalam	 setiap	 desain	 alat	 dan	 stasiun	 kerja	 untuk	 menghindarkan	
terjadinya	kesalahan	dan	kebingungan	pekerja	atau	pengguna	produk.	

	
Dengan	 demikian	 maka	 dalam	 setiap	 desain	 peralatan	 dan	 stasiun	 kerja,	 keterbatasan	

manusia	 haru	 selalu	 diperhiutngkan,	 disamping	 kemampuan	 dan	 kebolehannya.	Mengingat	 bahwa	
setiap	manusia	 berbeda	 satu	 dengan	 yang	 lainnya,	 maka	 aplikasi	 data	 antropometri	 dalam	 desain	
produk	 dapat	meliputi;	 desain	 untuk	 orang	 ekstrim	 (data	 terkecil	 atau	 terbesar);	 desain	 untuk	 per	
orang,	 desain	untuk	 kisaran	 yang	dapat	diatur	 (adjustable	 range)	 dengan	menggunakan	persentil	 5	
dan	 persentil	 50	 (Sanders	 &	 Mc	 COrmick,	 1987).	 Namun	 demikian	 dalam	 pengumpulan	 data	
antropometri	 yang	 akan	 digunakan	 untuk	 mendesai	 suatu	 produk,	 harus	 memperhitungkan	
variabilitas	ukuran	tubuh	secara	umum,	variasi	jenis	kelamin,	variasi	umur,	dan	variasi	ras	atau	etnik.	

Proses	 perancangan	 yang	 merupakan	 tahapan	 umum	 teknik	 perancangan	 dikenal	 dengan	
sebutan	 NIDA,	 yang	 merupakan	 kepanjangan	 dari	 Need,	 Idea,	 Decision	 dan	 Action.	 Artinya	 tahap	
pertama	 seorang	 perancang	 menetapkan	 dan	 mengidentifikasi	 kebutuhan	 (need).	 Sehubungan	
dengan	alat	atau	produk	yang	harus	dirancang.	Kemudian	dilanjutkan	dengan	pengembangan	ide-ide	
(idea)	 yang	 akan	 melahirkan	 berbagai	 alternatif	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 tadi	 dilakukan	 suatu	
penilaian	dan	penganalisaan	terhadap	berbagai	alternatif	yang	ada,	sehingga	perancang	akan	dapat	
memutuskan	 (decision)	 suatu	 alternatif	 yang	 terbaik.	 Dan	 pada	 akhirnya	 dilakukan	 suatu	 proses	
pembuatan	 (Action).	 Perancangan	 suatu	 peralatan	 kerja	 dengan	 berdasarkan	 data	 antropometri	
pemakainya	betujuan	untuk	mengurangi	tingkat	kelelahan	kerja,	meningkatkan	performansi	kerja	dan	
meminimasi	potensi	kecelakaan	kerja	(	Mustafa,Pulat,	Industrial	ergonomics	case	studies,	1992).	

Tahapan	 perancangan	 sistem	 kerja	menyangkut	work	 space	 design	 dengan	memperhatikan	
faktor	antropometri	secara	umum	adalah	(	Roebuck,	1995):	

1. Menentukan	kebutuhan	perancangan	dan	kebutuhannnya	(establish	
2. requirement).	
3. Mendefinisikan	dan	mendeskripsikan	populasi	pemakai.	
4. Pemilihan	sampel	yang	akan	diambil	datanya.	
5. Penentuan	kebutuhan	data	(dimensi	tubuh	yang	akan	diambil).	
6. Penentuan	sumber	data	(	dimensi	tubuh	yang	akan	diambil)	dan	oemilihan	
7. persentil	yang	akan	dipakai.	
8. Penyiapan	alat	ukur	yang	akan	dipakai.	
9. Pengambilan	data.	
10. Pengolahan	data	
11. Visualisasi	rancangan.	

	
Hasil	 rancangan	 yang	 dibuat	 dituntut	 dapat	 memberikan	 kemudahan	 dan	 kenyamanan	 bagi	 si	
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pemakai.	Oleh	karena	itu	rancangan	yang	akan	dibuat	harus	memperhatikan	faktor	manusia	sebagai	
pemakainya.	 Beberapa	 hal	 yang	 perlu	 diperhatikan	 dalam	membuat	 suatu	 rancangan	 selain	 faktor	
manusia	antara	lain	:	

1. Analisa	Teknik	
Banyak	berhubungan	dengan	ketahanan,	kekuatan,	kekerasan	dan	seterusnya.	

2. Analisa	Ekonomi	
Berhubungan	perbandingan	biaya	yang	harus	dikeluarkan	dan	manfaat	yang	akan	diperoleh.	

3. Analisa	Legalisasi	
Berhubungan	dengan	segi	hukum	atau	tatanan	hokum	yang	berlaku	dan	dari	hak	cipta.	

4. Analisa	Pemasaran	
Berhubungan	dengan	jalur	distribusi	produk	/	hasil	rancangan	sehingga	dapat	sampai	kepada	
konsumen.	

5. Analisa	Nilai	
Analisa	nilai	pertama	kali	didefinisikan	oleh	L.D.	Miles	dari	General	Electric	 (AS,	1940),	yaitu	
suatu	prosedur	untuk	mengidentifikasikan	ongkosongkos	yang	tidak	ada	gunanya.	Kemudian	
pengertian	 ini	 berkembang	 sesuai	 dengan	 perkembangan	 tuntutan	 jaman.	 Seperti	 yang	
dikemukakan	oleh	C.M.	Walsh	yang	membagi	analisa	nilai	menjadi	4	katagori,	yaitu	:	

1. Uses	Value	
Berhubungan	dengan	nilai	kegunaan	

2. Esteem	Value	
Berhubungan	dengan	nilai	keindahan	atau	estetika.	

3. Cost	Value	
Berhubungan	dengan	pembiayaan	

4. Excange	Value	
Berhubungan	dengan	kemampuan	tukar.	
	

Terdapat	tiga	tipe	perancangan,	yaitu	:	
1. Perancangan	untuk	pemakaian	nilai	ekstrem	

Data	dengan	persentil	ekstrim	minimum	5%	dan	ekstrim	maksimum	95%.	
2. Perancangan	untuk	pemakaian	rata-rata	

Data	dengan	persentil	50	%.	
3. Perancangan	untuk	pemakaian	yang	disesuaikan	(adjustable)	

	
5. Konsep	Persentil	
	 Secara	 statistik,	 terlihat	 bahwa	 ukuran	 tubuh	 manusia	 pada	 suatu	 populasi	 tertentu	 akan	
terkonsentrasi	pada	suatu	nilai	tengah,	dan	suatu	bagian	kecil	dari	harga	ekstrim	akan	berada	dikedua	
sisi	 kurva	 distribusi.	 Karena	 tidaklah	 praktis	 untuk	 mendesain	 bagi	 seluruh	 bagian	 populasi,	 maka	
dilakukanlah	 pemilihan	 pada	 bagian	 tengah	 dari	 distribusi,	 dimana	 sebagian	 besar	 nilai	
terkonsentrasi.		
	 Sebagian	besar	data	antropometri	dinyatakan	dalam	bentuk	persentil.	Suatu	populasi,	untuk	
kepentingan	studi,	dibagi	dalam	seratus	kategori	persentase,	diurutkan	dari	nilai	terkecil	sampai	nilai	
terbesar,	 pada	 suatu	 ukuran	 tubuh	 tertentu.	 Persentil	 satu	 ukuran	 tinggi	 tubuh,	 sebagai	 contoh	
menunjukkan	 bahwa	 99%	 dari	 populasi	 yang	 diamati	 mempunyai	 tinggi	 diatas	 ukuran	 tersebut.	
Demikian	 juga	 nilai	 persentil	 ke-95%	 dari	 ukuran	 tinggi	 tubuh	 menunjukkan	 terdapat	 5%	 bagian	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	26	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

populasi	 yang	memiliki	 ukuran	 lebih	 besar	 dari	 nilai	 tersebut	 dan	 95%	 sisanya	memiliki	 tinggi	 yang	
sama	 atau	 lebih	 rendah.	 Pada	 dasarnya	 persentil	 menyatakan	 persentase	manusia	 dalam	 populasi	
yang	memiliki	dimensi	tubuh	yang	sama	(atau	lebih	kecil)	dari	nilai	tersebut.		
	 Apabila	 berbicara	mengenai	 persentil,	 terdapat	 dua	 hal	 penting	 yang	 perlu	 dipahami.	 Yang	
pertama	antropometri	pada	individu,	suatu	nilai	persentil	antropometri	pada	individu	hanya	mengacu	
pada	 satu	 ukuran	 tubuh	 saja,	 seperti	 tinggi	 tubuh	 atau	 duduk,	 misalnya.	 Yang	 kedua,	 tidak	 ada	
seseorang	yang	dapat	disebut	sebagai	orang-orang	persentil	ke-95	atau	orang	persentil	ke-5	artinya	
seseorang	 yang	 mempunyai	 persentil	 ke-50	 untuk	 tinggi	 berdiri	 mungkin	 saja	 memiliki	 dimensi	
persentil	 ke-40	 untuk	 tinggi	 lutut	 atau	 persentil	 ke-60	 untuk	 panjang	 tangan.	 Jika	 sesorang	
berpendapat	bahwa	perancangan	 yang	baik	 adalah	perancangan	berdasarkan	harga	 rata-rata	maka	
pernyataan	 tersebut	 salah.	 Perancangan	 pada	 konsep	 tersebut	 hanya	 akan	 menyebabkan	 sebesar	
50%	 dari	 populasi	 pengguna	 rancangan	 tidak	 dapat	 menggunakan	 rancangan	 tersebut	 dan	 hanya	
sebesar	50%	sisanya	yang	dapat	menggunakannya.	
Desain	 untuk	 individu	 ekstrim	 banyak	 dikenal	 dengan	 istilah	 penggunaan	 persentil.	 Intinya	 untuk	
merancang	bagi	ukuran	yang	kecil	seperti	tinggi	orang	pendek	maka	gunakan	persentil	5,	dan	untuk	
ukuran	yang	besar	seperti	tinggi	pintu	maka	gunakan	persentil	95.	Mungkin	gambar	di	bawah	ini	bisa	
memberikan	ilustrasi	lebih	jelas.	
Berikut	prosedur	untuk	menghitung	nilai	persentil	dari	data	antropometri	:	
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Perancangan	dengan	rataan	populasi	digunakan	jika	dirasa	penggunaan	ekstrim	sulit	untuk	dilakukan	
dimana	 kerugian	 lebih	 besar	 daripada	 keuntungannya.	 Sementara	 desain	 yang	 dapat	 diatur-atur	
(adjustable	 range)	 lebih	 bagus	 jika	 dilihat	 dari	 dapat	 tidaknya	 menyesuaikan	 ukuran	 dengan	
antropometri	manusia.	Mungkin	produk-produk	dengan	pendekatan	ini	sering	kita	lihat	di	sekitar	kita	
seperti	kursi	yang	dapat	diatur	ketinggiannya,	meja,	ukuran	tangga	dan	lain-lain.	
	
Perancangan	Produk/alat.	
	 Perancangan	adalah	suatu	proses	yang	bertujuan	untuk	menganalisis,	menilai,	memperbaiki	
dan	menyusun	 suatu	 system,	 baik	 system	 fisik	maupun	 non	 fisik	 yang	 optimum	 untuk	waktu	 yang	
akan	dating	dengan	memanfaatkan	informasi	yang	ada.	
	 Perancangan	 suatu	 alat	 termasuk	 dalam	metode	 teknik,	 dengan	 demikian	 langkah-langkah	
pembuatan	 perancangan	 akan	 mengikuti	 metode	 teknik.	 Merris	 Asimov	 menerangkan	 bahwa	
perancangan	 teknik	 adalah	 suatu	 aktivitas	 dengan	 maksud	 tertentu	 menuju	 kearah	 tujuan	 dari	
pemenuhan	kebutuhan	manusia,	terutama	yang	dapat	diterima	oleh	faktor	teknologi	peradaban	kita.	
Dari	definisi	tersebut,		
	
2.3.	 ALAT	DAN	BAHAN	

	 -	Kursi	anthropometri	
	 -	Antropometer	Set	
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	 -	Penggaris/meteran	
	 -	Timbangan	badan	
	 -	Alat-alat	tulis	
	 -	Lembar	pengamatan	
	
2.4.		 PROSEDUR	PRAKTIKUM	

Prosedur	pelaksanaan	praktikum	adalah:	
1. Praktikan	 melakukan	 pengukuran	 data	 anthropometri	 sesuai	 dengan	 prosedur	 pengukuran	

masing-masing	data	anthropometri	dengan	menggunakan	alat	yang	telah	disediakan	
2. Catat	hasil	pengukuran	pada	lembar	pengamatan.	
3. Desain	produk	sesuai	dengan	prinsip	antropometri	

	
2.5.	 PELAPORAN	

Dalam	praktikum	ini,	praktikan	diminta	untuk	membuat	laporan	dengan	format	sebagai	berikut:	

LAPORAN	PRAKTIKUM	
BAB	I	 PENDAHULUAN	
	 1.1.	 Latar	Belakang	Masalah	
	 1.2.	 Tujuan	Laporan	Praktikum	
	 1.3.	 Pembatasan	Masalah	
	 1.4.	 Sistematika	Penulisan	
BAB	II	 STUDI	PUSTAKA	
	 Mencakup	 seluruh	 teori	 ringkas	 serta	 prinsip	 yang	 anda	 gunakan	 untuk	 membahas	

masalah	dari	modul	yang	dilaporkan	dan	berkaitan	erat	dengan	kegiatan	praktikum.	
	
BAB	III	 PENGUMPULAN	DAN	PENGOLAHAN	DATA	

3.1 Rekapitulasi	seluruh	data	praktikan	
3.2 Lakukan	 uji	 kenormalan,	 keseragaman,	 dan	 kecukupan	 data	 hasil	 pengukuran	

anthropometri	
3.3			Lakukan	perhitungan	persentil	data	:	P5,	P10,	P50,	P90,	P95.		
3.4			Melakukan	perancangan	stasiun	kerja	untuk	operator	duduk	dan	berdiri	

	
BAB	IV	 ANALISIS	PENGOLAHAN	DATA	

4.1	 Analisis	 uji	 kenormalan,	 keseragaman,	 dan	 kecukupan	 data	 hasil	 pengukuran	
anthropometri	

	 4.2	Lakukan	perhitungan	persentil	data	:	P5,	P10,	P50,	P90,	P95.		
	 4.3	Melakukan	perancangan	stasiun	kerja	untuk	operator	duduk	dan	berdiri	
	
BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	29	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

DAFTAR	PUSTAKA	
Nurmianto,	 Eko.	 Ergonomi	Konsep	Dasar	dan	Aplikasinya.	 Edisi	 Pertama.	 Institut	 Teknologi	 Sepuluh	

Nopember.Surabaya.	2003	
Pheasant,	 Stephen.	 Bodyspace:	anthropometry,	 ergonomics	 and	 the	 design	 of	 work.	 Taylor	 and	

Francis.	Second	Edition.	London.	2003	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	30	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

GAMBAR	ALAT	UKUR	

	
POSISI	BERDIRI	

	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	31	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

GAMBAR	POSISI	BERDIRI	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	32	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

PENGAMATAN	DALAM	POSISI	DUDUK	
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Format	Bab	III	Pengumpulan	dan	pengolahan	data	
	
Bab	III	Pengumpulan	dan	pengolahan	data	
	
3.1		 Rekapitulasi	Data	Anthropometri	
	
(	pengantar)	
	

Tabel	3.1	Rekapitulasi	Data	Anthropometri	Praktikan	
Subjek		 Umur	 Jenis	

kelamin	
Suku	
Bangsa	

Jenis	data	anthropometri	
Tdt	 Tdn	 Tmd	 Tbd	 ..	 ...	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
...	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
3.2		 Pengujian	Kenormalan	Data		
	

Pengujian	 kenormalan	 data	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 software	 Minitab	 V.15.	
Pengujian	kenormalan	ini	dilakukan	dengan	metode	Kolmogorov	Smirnov.	Pada	pengujian	ini	nilai	p	
value	dibandingkan	dengan	nilai	α.	Nilai	α	=	0,5	(tingkat	kepercayaan	95%).		
Hipotesis	yang	berlaku	pada	pengujian	ini	adalah:	
H0:	data	berdistribusi	normal		
H1:	data	tidak	berdistribusi	normal	
Jika		p-value		<	α,	maka	tolak	HO	(data	tidak	berdistribusi	normal)	
	
Hasil	pengujian	kenormalan	data	untuk	Data	Anthropometri	Tinggi	Badan	Tegak	
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Gambar	3.1	Pengujian	Kenormalan	Data	Anthropometri	Tinggi	Badan	Tegak	
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Tabel	3.1	Rekapitulasi	Pengujian	Kenormalan	Data	Anthropometri	Praktikan	
No.	 Jenis	data	anthropometri	 P-	Value	 α	 Hasil	Pengujian	Kenormalan	Data	
1	 Tdt	 0,08	 	

	
	

0,05	

Data	berdistribusi	normal	
3	 Tmd	 0,04	 Data	tidak	berdistribusi	normal	
4	 Tbd	 	 	
5	 	 	 	
...	 	 	 	
...	 	 	 	
	 	 	 	

	
3.3		 Pengujian	Keseragaman	Data		

Pengujian	 keseragaman	 data	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 software	 Minitab	 V.15.	
Pengujian	 keseragaman	 data	 dilakukan	 dengan	 membuat	 peta	 kontrol	 untuk	 setiap	 variabel	 (data	
anthropometri).	Data	dikatakan	seragam	apabila	rata-rata	dari	setiap	subgroup	berada	di	dalam	batas	
atas	dan	batas	bawah	dari	peta	kontrol.	
Hasil	pengujian	keseragaman	data	untuk	Data	Anthropometri	Tinggi	Badan	Tegak	dapat	dilihat	pada	
Gambar	3.2	
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Gambar	3.1	Pengujian	Kenormalan	Data	Anthropometri	Tinggi	Badan	Tegak	
	

Tabel	3.2	Rekapitulasi	Pengujian	Keseragaman	Data	Anthropometri	Praktikan	
No.	 Jenis	data	anthropometri	 Hasil	Keseragaman	Data	
1	 Tdt	 Data	seragam	
3	 Tmd	 Data	tidak	seragam	
4	 Tbd	 	
5	 	 	
...	 	 	
...	 	 	
	 	 	

	 	Dari	tabel	3.2	dapat	dilihat	bahwa	terdapat	 ...(jumlah	variabel)	variabel	yang	tidak	seragam.	
Untuk	data	yang	tidak	seragam	atau	berada	di	 luar	batas	kontrol,	maka	data	dibuang	dan	dilakukan	
kembali	pengujian	keseragaman	data.	



	 Modul	II	-	Anthropometri	
	

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	 	37	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

3.4	 Pengujian	Kecukupan	Data		
Pengujian	 kecukupan	 data	 dihitung	 setelah	 semua	 data	 anthropometri	 berada	 diantara	

didalam	batas	kontrol.	Uji	kecukupan	data	ini	sangat	penting	untuk	dilakukan,	karena	jika	data	yang	
diambil	kurang	maka	akan	mengurangi	keakuratan	perhitungan	selanjutnya.	Untuk	dapat	menghitung	
besar	 kecukupan	 data	 selain	 diperlukan	 besar	 tingkat	 kepercayaan,	 diperlukan	 juga	 untuk	
menentukan	 besarnya	 tingkat	 ketelitian.	 Tingkat	 ketelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 sebesar	 5%	 dan	
keyakinan	95%.	Rumus	yang	digunakan	untuk	pengujian	kecukupan	data	adalah:	

	
Nilai	N	menunjukkan	banyaknya	pengukuran	yang	dilakukan	(jumlah	praktikan)	
Nilai	N’	menunjukkan	banyaknya	pengukuran	yang	seharusnya	dilakukan.		
	
Jika	ternyata	nilai	N’	>	N	maka	pengukuran	yang	telah	dilakukan	adalah	masih	kurang,	sehingga	
harus	dilakukan	pengukuran	kembali.	Tetapi	jika	nilai	N’	<	N,	maka	pengukuran	yang	telah	dilakukan	
sudah	 cukup.	 Untuk	 uji	 kecukupan	 data	 ini,	 digunakan	 tingkat	 keyakinan	 	 95%	 	 (0.95)	 dan	 tingkat	
ketelitian	5%	(0.05)	
	

Tabel	3.3	Perhitungan	jumlah	data	yang	dibutuhkan	
	

Subgroup		 Xi	
	

Xi2	

	 	
	
						N		 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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3.5		 Persentil	
	 perhitungan	persentil	 ini	akan	dilakukan	untuk	seluruh	data	hasil	pengukuran	antropometri.	
Berikut	prosedur	untuk	menghitung	nilai	persentil	dari	data	antropometri	:	

	
Keterangan:		
x	=	besar	persentil	yang	ingin	dihitung	(persentil	5%,	50%,	atau	95%)		
n	=	jumlah	data		
jumlah	kelas	=	1+3,3	log	n		
range	kelas	=	datamax	-	datamin		
panjang	kelas	=	range	kelas/jumlah	kelas		
fk	=	frekuensi	kumulatif	data	pada	kelas	ke-i		
fi	=	frekuensi	data	pada	kelas	ke-i	


