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SEJARAH & PERKEMBANGAN 



ERGONOMI 

• Suatu cabang ilmu yang sistematis untuk 
memanfaatkan informasi-informasi mengenai 
sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia 
untuk merancang suatu sistem kerja 

• Sistem kerja >> memudahkan manusia dalam 
hidup dan bekerja 



LATAR BELAKANG 

• Interaksi manusia dengan alat / mesin 

• Used-Interactive, Used-Friendly 

• Display yang ergonomis  

• Sistem kerja & lingkungan kerja yang nyaman 



SISTEM MANUSIA-MESIN 

Kombinasi antara salah satu atau beberapa 
manusia dengan satu atau beberapa mesin, 

dimanamesin dengan yang lainnya 
berinteraksi untuk menghasilkan keluaran-
keluaran berdasarkan masukan-masukan 

yang diperoleh. 





TIPE HUBUNGAN MANUSIA-MESIN 

Manual man-
machine system 

• Manusia dominan 
sebagai sumber 
tenaga, melakukan 
transformasi input 
menjadi output 

Semi Automatic 
man-machine 
system 

• Dominasi manusia 
berkurang, sebagai 
pengontrol 

Automatic man-
machine system 

• Mesin dominan, 
manusia sebagai 
pemonitor 





PERBEDAAN MANUSIA & MESIN 



MANUSIA 

• mempelajari kemampuan dan keterbatasan 
manusia (bagaimana manusia merasa sulit, 
merasa mudah, kenapa tidak dapat 
dilakukan, dll) 

• Model Human Processor (Card, Moran dan 
Newell, 1983): persepsi, motor, dan kognitif 

PSIKOLOGI KOGNITIF 

 

 

 

 

VISI (PENGLIHATAN) 



BIDANG VISUAL 

• Wilayah yang tampak pada saat kepala & mata tidak bergerak 

 

WARNA 

• Variasi panjang gelombang yg tampak pada mata kita dpt 
mengakibatkan persepsi warna 
– Ungu bergelombang 400mµ  

– Biru   450mµ 

– Hijau   500mµ 

– Kuning   600mµ 

– Merah   700mµ atau lebih  

 



Fitting The 
Task to The 

Man 
 

(E, Granjean, 1982) 



MANUSIA SEBAGAI KOMPONEN 
MANUSIA-MESIN 

• Penyelidikan tentang display 

• Penyelidikan tentang hasil kerja manusia & 
proses pengendaliannya (Biomekanika) 

• Penyelidikan tentang tempat kerja 
(Antropometri) 

• Penyelidikan tentang lingkungan fisik 



DISPLAY 

• Bagian dari lingkungan yang memberi 
informasi (energi spt: cahaya, suara, panas, 
dll) kepada manusia secara langsung maupun 
tak langsung 

• Jenis display berdasarkan lingkungan: 

– Display Dinamis 

– Display Statis 





Kecepatan & ketelitian??? 



HASIL KERJA MANUSIA 
& PROSES PENGENDALIAN 

• Kemampuan manusia dalam beraktivitas 
dipengaruhi struktur fisik 

• Sifat Kerja: FISIK & MENTAL → intensitas? 
Pemakaian tenaga? 

• Intensitan optimum = NO STRESS & NO STRAIN 

• Penyelidikan: 

– Mengukur Aktivitas Kerja 

– Proses Terjadi Kelelahan 

– Kecepatan & Ketelitian 

 



1. Mengukur Aktivitas Kerja 

Kriteria Fisiologis 

• Ditentukan berdasarkan 
kecepatan denyut jantung 
dan pernafasan 

• Dapat digunakan apabila 
tekanan psikologis kecil, atau 
situasi kerja dalam keadaan 
normal 

• Volume oksigen yang 
dibutuhkan selama bekerja 
merupakan dasar 
menentukan jumlah kalori yg 
diperlukan selama bekerja (1 
liter O2 = 4.7 – 5 kkal/menit) 

Kriteria Operasional 

• Teknik mengukur hasil yang 
dapat dilakukan oleh tubuh 
pada saat bergerak / bekerja 

• Hasil gerakan: range gerakan, 
pengukuran kekuatan, 
ketahanan, kecepatan, & 
ketelitian 

• Faktor dalam pengukuran 
kekuatan & daya tahan: 
kekuatan otot, besar tenaga, 
kecepatan, cara kerja, sikap, 
jenis kelamin, usia, dll 



2. Proses Terjadi Kelelahan 

Kelelahan Fisiologis 
(Fisik/Kimia) 

• Timbul karena 
perubahan fisiologis 
dalam tubuh 

• Terjadi karena 
terkumpulnya 
produk-produk sisa 
dalam otot & 
peredaran darah 

Kelelahan Psikologis 
(Mental) 

• Bersifat obyektif 
(akibat perubahan 
performansi) dan 
subyektif (akibat 
perubahan perasaan 
& kesadaran) 

• Gejala Kelelahan? 

• Cara mengatasi 
kelelahan psikologis? 



3. Kecepatan & Ketelitian 

• Kecepatan: “waktu” penyelesaian pekerjaan 

• Ketelitian: “jumlah” kesalahan per satuan 
waktu 

• Faktor dalam kecepatan & ketelitian: 

– Waktu respon/reaksi 

– Pengharapan (expectancy) 

– Waktu gerakan 



Waktu Respon tercepat ???? 



TEMPAT KERJA YANG SESUAI 

• Lingkungan Fisik: 
– Lingkungan yang berhubungan langsung dengan 

pekerja (stasiun kerja, kursi, meja, dsb) 
– Lingkungan perantara/umum (rumah, kantor, dsb) 

• Anthropometri: 
– Anthropometri statis  
– Anthropometri dinamis 

• Prinsip Perancangan: 
– Perancangan individu ekstrim 
– Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan 
– Perancangan fasilitas berdasarkan harga rata-rata para 

pemakaiannya 



KONDISI LINGKUNGAN KERJA (1) 

Temperatur 

•Kaitan suhu 
terhadap 
performansi 
kerja? 

Kelembapan 

•Makin panas & lembab 
 makin banyak O2 
untuk metabolisme  
makin cepat peredaran 
darah  makin cepat 
denyut jantung 

Sirkulasi 
Udara 

•Contoh: 
ventilasi & 
tanaman 



KONDISI LINGKUNGAN KERJA (2) 

Pencahayaan 

• Ukuran objek, 
derajat kontras, 
luminensi, lama 
melihat 

Kebisingan 

• Aspek kualitas bunyi: lama, intensitas 
(dB), dan frekuensi (Hz) 



KONDISI LINGKUNGAN KERJA (3) 

Getaran 
Mekanis 

•intensitas (m/s), 
frekuensi (getar/s) 

•Efek: mengganggu 
konsentrasi kerja, 
mempercepat 
kelelahan, 
menimbulkan 
penyakit 

Bau 

•Faktor yang 
mempengaruhi 
kepekaan 
penciuman: 
temperatur & 
kelembapan 

Warna 

•Warna 
berpengaruh 
secara psikologis 

•Merah? Kuning? 
Hijau? Biru? 
Gelap? 


