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Abstract 

Proses pembuatan emping melinjo sebagian besar masih dilakukan secara 
manual. Industri yang dilakukan secara manual memerlukan tenaga manusia 
akan menimbulkan resiko terjadi cedera. Keluhan-keluhan yang sering terjadi 
pada pekerja pembuat emping melinjo diakibatkan oleh sikap kerja yang tidak 
sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomi. Keluhan ini dapat dikurangi dengan 
merancang suatu stasiun kerja yang sesuai dengan sifat, kemampuan, dan 
keterbatasan manusia, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja dalam sistem 
yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu 
efektif dan nyaman. 
Pendekatan yang yang dapat digunakan dalam perancangan stasiun kerja 
adalah Human Centered Design (HCD). Sumber informasi dalam 
perancangan dengan pendekatan HCD adalah keinginan manusia sebagai 
pekerja disesuaikan dengan karakteristik fisik dan psikologis manusia itu 
sendiri. Perancangan dimulai dengan menggali informasi dari para pekerja 
pembuat emping melinjo. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan 
keinginan pekerja trsebut dalam spesifikasi teknis rancangan. Setelah itu 
dibuat rancangan stasiun kerja dan diterapkan pada stasiun kerja tersebut 
untuk diukur performansi rancangan berdasarkan produktivitas yang dicapai 
dan konsumsi energi dari pekerja..  
Hasil penelitian menunjukkan perbaikan yang dilakukan dengan pada stasiun 
kerja di industri kecil emping melinjo dapat meningkatkan produktivitas dan 
menurunkan konsumsi energi pekerja pada saat bekerja. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya penurunan konsumsi energi dari 1,823 kkal/menit sebelum 
perbaikan menjadi 1,540 kkal/menit setelah perbaikan. Dengan penurunan 
tingkat konsumsi energi tersebut mengakibatkan produktivitas kerja 
meningkat dari rata-rata 140 biji/jam menjadi 154 biji/jam 
 
Keywords:  perancangan stasiun kerja, HCD, konsumsi energi, 

produktivitas kerja. 

 
 

1. Pendahuluan 
Industri kecil pembuatan emping melinjo merupakan salah satu jenis usaha 

yang mampu bertahan bahkan berkembang pada saat krisis ekonomi.. Industri 
pembuatan emping melinjo merupakan industri rumah tangga yang bertujuan 
meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Dalam proses produksinya, pembuatan 
emping melinjo ini banyak dilakukan di rumah baik sebagai pekerjaan pokok 
maupun pekerjaan sampingan, yang lebih dikenal dengan istilah home industry. 

Teknologi yang digunakan pada pembuatan emping masih dilakukan secara 
tradisional. Proses produksi masih menggunakan tenaga manusia, mulai dari 
pengupasan, penyangraian, pemipihan, sampai dengan pengeringan. Hanya pada 
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proses pengemasan saja yang sudah menggunakan mesin pengepres kemasan. 
Adapun tahap-tahap proses kerja pem
berikut : 1) mengumpulkan buah melinjo; 2) mengupas kulit bagian luar melinjo 
dengan menggunakan pisau; 3) penyangraian (menggongseng) melinjo dengan 
menggunakan penggorengan yang diletakkan di atas anglo, 4) pemecahan 
keras (cangkang), 5) menumbuk (memipihkan) melinjo di atas balok kayu sebagai 
landasan dengan menggunakan palu besi atau batu yang mempunyai berat sekitar 
0,5 kg secara berulang-ulang, 6) pelepasan emping dari landasan, 7) pengeringan, 
dan 8) pengemasan. 

Dari survey pendahuluan dan wawancara terhadap tenaga kerja pembuat 
emping melinjo, disampaikan keluhan
tungkai bawah dan kaki, hal ini karena posisi kaki yang terlipat sewaktu duduk di 
lantai saat menumbuk melinj
terhambat. Selain itu, merasa pegal pada bahu, leher dan pinggang, hal ini karena 
pada saat menumbuk emping melinjo, pekerja terlalu lama dalam posisi punggung 
membungkuk dan leher menunduk seperti yang ditu
Akibat sarana kerja yang tidak sesuai dengan standar kerja dan ukuran 
antropometri, serta sikap kerja yang salah maka akan mengakibatkan pekerja sering 
mengeluh sakit di bagian tubuh belakang. Selain itu salah satu sebab produktivita
yang belum maksimal juga diakibatkan oleh lingkungan kerja yang belum tidak 
sesuai dengan kaidah ergonomi. Sikap demikian akan menurunkan kinerja 
pembuat emping melinjo sehingga produktivitas kerja menurun.

 

Gambar 1. Posisi kerja pemipihan 

 
2. Metoda 

Penelitian dimulai dengan melakukan observasi di industri kecil emping 

melinjo. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui alur kerja dan proses pembuatan 

emping melinjo. Langkah selanjutnya menyebaran kuisioner. Sebelum disebarkan 

kuisioner dilakukan uji validitas dan reabilitas. 

pekerja pada industri kecil tersebut. Penentuan sampel untuk responden terlebih 

dahulu dilakukan uji kecukupan dan keseragaman data untuk mendapatkan data yang 

tepat dan sesuai dalam jumlah data 

penelitian. 
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Perancangan sarana kerja berdasarkan pendekatan Human Centered Design 

(HCD). Menurut ISO 13407, HCD merupakan metode perancangan yang didasarkan 

pada penggunanya baik dalam segi teknis, bentuk, maupun kualitas. Kebutuhan 

perancangan digunakan data antropometri yang diperoleh hasil pengukuran 

menggunakan kursi antropometri terhadap sampel Hal ini dilakukan untuk 

meminimasi terjadinya kesalahan akibat penggunaan alat yang tidak memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. Data antropometri kemudian diolah dengan uji 

keseragaman dapat yang dibuat peta kontrol untuk memberikan indikasi bahwa data-

data yang diolah berasal dari satu sistem yang sama. Langkah selanjutnya adalah 

mencari persentil untuk menentukan dimensi ukuran dari sarana kerja (meja dan 

kursi kerja) pembuat emping melinjo. Persentil ditentukan berdasarkan distribusi 

normal yang dijelaskan pada subbab 2.2.3. 

Untuk merancang sarana kerja yang ergonomis sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginan pembuat emping melinjo yaitu menggunakan metode QFD (Quality 

Function Deployment). QFD (Quality Function Deployment) yang lengkap diawali 

dari pembentukan diagram HOQ (House Of Quality) secara berurutan, yang 

menterjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam langkah-langkah operasional. 

Efektivitas pengaruh perbaikan sarana kerja, langkah selanjutnya adalah 

melakukan penilaian terhadap variabel terikat seperti beban kerja, keluhan subyektif, 

produktivitas kerja dan lain-lain. Tahapan penelitian ditunjukkan pada diagram alir 

gambar 2. 

3. Analisa dan Hasil Pembahasan 
Penelitian dilakukan terhadap 45 responden yang bekerja rata-rata 5 tahun. 

Dari hasil pengamatan bahwa 100% pekerja adalah perempuan. Kelelahan atau rasa 
sakit merupakan fenomena kerja yang sangat mengganggu performasi kerja para 
pekerja. Terlihat dari hasil pengisian kuesioner 100 % reponden (45 responden) 
menyatakan bahwa kelelahan mengganggu konsentrasi kerja. Hasil pengisian 
kuesioner dari 45 responden tentang waktu pada saat pekerja mulai merasa lelah 
atau rasa sakit setelah bekerja selama 2 – 3 jam (35% dan 36%). Hal-hal yang dapat 
mempengaruhi performansi pekerjaan menurut responden diakibatkan oleh sarana 
kerja pembuat emping melinjo dan postur kerja yang tidak nyaman. Hal ini dapat 
mempercepat terjadinya kelelahan kerja yang mengakibatkan konsentrasi kerja 
terganggu. Hasil persepsi responden terhadap hal-hal yang mempengaruhi 
performansi kerja. Berdasarkan hasil kuesioner dengan Nordic Body Map terlihat 
bahwa keluhan yang terjadi pada 7 hari terakhir paling banyak adalah leher, bahu 
kanan, siku kanan, punggung dan pinggang. Dan keluhan yang terjadi 1 bulan 
terakhir paling banyak adalah leher, bahu kanan, punggung dan pinggang 

Perancangan sarana kerja berdasarkan pendekatan Human Centered Design 
(HCD). Data yang diperlukan untuk merancang sarana kerja (meja dan kursi kerja) 
meliputi data anthropometri. Data anthropometri ini diperoleh dari data mahasiswa 
yang dimensi tubuhnya disesuaikan dengan tinggi dan berat badan pembuat 
emping melinjo. Data-data ini diolah untuk mengetahui dimensi pengguna 
rancangan, khususnya obyek sarana kerja (meja dan kursi kerja) pembuat emping 
melinjo. Data anthropometri untuk perancangan kursi adalah sebagai berikut : 
Lebar Pinggul (LP), Tinggi Popliteal (TPO), Pantat Popliteal (PPO). Sedangkan data 
anthropometri untuk perancangan meja adalah sebagai berikut : Tinggi Siku Duduk 
(TSD). 

 



Perancangan Stasiun Kerja Dengan Pendekatan Human Centered Design  
(Tri Wibawa) 

 33

 

Gambar 2. Diagram alir  penelitian 

Dari hasil kuesioner bagian II yang memuat tentang jenis dan keadaan 
pekerjaan serta bagian III kuesioner tentang keluhan biomekanik yang dialami 
responden, terlihat bahwa responden dalam melakukan pekerjaannya tidak 
ergonomis. Hal ini disebabkan karena postur dan sarana kerjanya tidak ergonomis. 
Untuk meningkatkan kinerja responden (pembuat emping melinjo) maka perlu 
dilakukan perbaikan fasilitas kerja dengan merancang sarana kerja yang ergonomis 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan responden. Untuk merancang sarana kerja 
yang ergonomis sesuai kebutuhan atau keinginan responden yaitu menggunakan 
menggunakan Quality Function Deployment(QFD). QFD yang lengkap diawali dari 
pembentukan diagram House Of Quality (HOQ) secara berurutan, yang 
menterjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam langkah-langkah operasional. 
Berdasarkan nilai target pada House of Quality menunjukkan bahwa karakteristik 
teknik dimensi saran kerja harus berdasarkan data anthropometri, Karakteristik 
teknik tersebut mempunyai nilai yang terbesar. Karakteristik terbesar kedua adalah 
kekuatan bahan dari meja kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kerja pembuat 
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emping melinjo yang diinginkan oleh konsumen adalah sarana kerja yang fleksibel, 
aman dan nyaman saat digunakan yang sesuai dengan ukuran anthropometri dan 
mempunyai kekuatan bahan yang baik sehingga meja kerja dapat kuat untuk 
menumbuk melinjo. Selain sarana kerja (meja dan kursi kerja) pembuat emping 
melinjo yang dirancang, fasilitas kerja yang lain yang dirancang adalah meja hasil 
emping melinjo dan tempat anglo. Hal ini untuk memenuhi keinginan dan 
kebutuhan pembuat emping melinjo dan menyeimbangkan kerja pembuat emping 
melinjo.  

 

 
Gambar 3. House of Quality 

Data anthropometri diolah dengan uji keseragaman yang dillakukan dengan 
membuat peta kontrol pada sampel hasil pengukuran. Hail uji keseragaman 
memberikan indikasi bahwa data-data yang diolah berasal dari satu sistem sebab 
yang sama. Selanjutnya dilakukan uji kecukupan data. Uji kecukupan data 
digunakan untuk mengetahui jumlah data yang diolah telah melewati batas 
kecukupan data atau belum.  Sebagian besar data anthropometri dinyatakan dalam 
bentuk persentil. Suatu populasi untuk kepentingan studi dibagi menjadi 100 
kategori persentase, yang diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar 
pada ukuran tubuh tertentu. Pada penelitian ini persentil yang ditentukan adalah 
persentil 5, persentil 10, persentil 50, persentil 90 dan persentil 99. Adapun hasil dari 
perhitungan tersebut ditunjukkan pada tabel 1 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persentil 

No Deskripsi Data P5 P10 P50 P90 P95 

1 Lebar Pinggul (LP) 24,25 25,87 31,55 37,23 38,85 

2 Tinggi Popliteal (TPO) 36,66 37,61 40,94 44,27 45,22 

3 Panjang Popliteal (PPO) 41,20 41,77 43,77 45,77 46,34 

4 Tinggi Siku Duduk (TSD) 18,57 20,05 25,25 30,45 31,93 
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Perancangan sarana kerja (meja dan kursi kerja) pembuat emping melinjo 

dirancang dengan ukuran yang didapat dari pengolahan data anthropometri 
mahasiswa UPN ”Veteran” Yogyakarta yang diasumsikan sama dengan 
anthropometri pembuat emping melinjo disesuaikan dengan tinggi dan berat badan 
pekerja. Berdasarkan hasil kuesioner didapat informasi bahwa pembuat emping 
melinjo menginginkan memakai meja yang keras dan kuat untuk menumbuk, 
permukaan meja yang halus agar hasil tumbukan emping baik serta meja yang 
berukuran sesuai yaitu tidak terlalu besar/ kecil. 

Perancangan sarana kerja (meja dan kursi kerja) pembuat emping melinjo 
yang berdasarkan anthropometri adalah sebagai berikut, meliputi :  

Perancangan meja pembuat emping melinjo dirancang sesuai dengan ukuran 
anthropometri, bahan pembentuknya mempunyai kekuatan dan kualitas yang baik. 
Bagian-bagian meja kerja yang akan dirancang adalah landasan meja dan tinggi 
meja kerja. Meja untuk pembuat emping melinjo terbuat dari bahan kayu yang kuat. 
Hal ini erat hubungannya dengan kaki-kaki meja. Kaki-kaki meja dibuat dengan 
bahan kayu jati yang diharapkan kuat untuk menopang landasan meja yang akan 
digunakan untuk menumbuk emping melinjo. Landasan meja yang dirancang 
berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 cm × 45 cm, karena mayoritas plastik 
yang digunakan sebagai alas untuk menumbuk melinjo adalah berbentuk persegi 
panjang yaitu berukuran 60 cm × 45 cm. Bahan landasan meja dari kayu jati dengan 
ketebalan 5 cm, hal ini dikarenakan kayu jati mempunyai kekuatan yang baik 
dibanding dengan kayu lain.  

Toleransi pada landasan meja ini tidak terlalu ketat, hal ini dikarenakan meja 
untuk menumbuk melinjo akan lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya 
apabila meja sesuai kebutuhan yaitu tidak terlalu lebar dan luas. Kaki-kaki meja erat 
hubungannya dengan ketinggian meja. Tinggi meja ditentukan dengan persentil ke-
5 dari tinggi siku duduk yaitu 18,57 cm ditambah dengan tinggi kursi kerja atau 
persentil ke-5 dari tinggi popliteal yaitu 36,66 cm. Tinggi meja pembuatan emping 
melinjo adalah 55,23 cm. Dengan persentil 5 diharapkan pekerja dengan ukuran 
tubuh yang melebihi ukuran rata-rata atau terlalu tinggi dapat menggunakan meja 
dengan nyaman. Kegiatan menumbuk emping memerlukan penekanan ke bawah. 
Jadi siku tidak dikenai kerja yang berat (rileks), sehingga dalam penekanan itu tidak 
terjadi kelelahan yang dapat mengakibatkan rasa nyeri di bagian lengan. 

Kursi kerja pembuat emping melinjo terbuat dari kayu. Penggunaan material 
kayu pada kaki agar kursi mudah dipindah-pindahkan. Landasan kursi terbuat dari 
kayu dan berbentuk persegi panjang. Dengan landasan kursi berbentuk persegi 
panjang dapat memberikan kenyamanan duduk saat bekerja. Alas duduk dari busa 
dengan ketebalan 4,5 cm. Alas duduk yang terbuat dari busa menunjukkan agar 
pembuat emping melinjo dapat bekerja dengan nyaman pada saat duduk. Lebar 
alas duduk dapat diperoleh dari persentil 95 lebar pinggul. Hal ini ditujukan untuk 
membuat nyaman pengguna yang mempunyai pinggul yang besar. Bila lebar alas 
duduk terlalu sempit, ada bagian pinggul yang tidak terakomodasi oleh alas duduk 
tersebut. Hal ini dapat mempercepat timbulnya kelelahan dan bahkan dapat 
menimbulkan keluhan di daerah sekitar pinggul dan pantat. Menurut hasil 
pengolahan data anthropometri persentil 95 dari lebar pinggul adalah 38,85 cm. 
Panjang alas duduk dapat ditentukan dari nilai persentil 50 jarak pantat popliteal. 
Hal ini ditujukan untuk memudahkan peletakkan pantat ke alas duduk bagi 
pengguna yang mempunyai dimensi pantat popliteal yang panjang. Berdasarkan 
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hasil pengolahan data anthropometri diperoleh nilai persentil 50 dari pantat 
popliteal adalah 43,77 cm. Tinggi fasilitas duduk dapat ditentukan dari nilai 
persentil 10 dari tinggi popliteal. Hal ini ditujukan untuk pengguna yang berkaki 
pendek tidak menggantung saat menggunakannya serta memberikan kenyamanan 
kepada pengguna. Berdasarkan hasil pengolahan data anthropometri diperoleh 
nilai persentil 10 dari tinggi popliteal adalah 37,61 cm. 

Berdasarkan hasil House of Quality (HOQ) responden untuk perancangan 
fasilitas kerja selain meja penumbuk melinjo dan kursi kerja dalam penelitian ini 
dibuat juga meja hasil emping melinjo untuk melengkapi kenyamanan kerja 
pembuat emping melinjo. Hasil melinjo yang telah ditumbuk di atas plastik 
kemudian diletakkan di atas meja hasil emping melinjo. Karena landasan meja tidak 
mendapatkan perlakuan tekanan terhadap benda keras maka meja hasil emping 
melinjo dibuat dari bahan kayu biasa. Bentuk landasan meja hasil sama dengan 
bentuk meja penumbuk melinjo yaitu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 
cm × 45 cm, hal ini dikarenakan mayoritas plastik yang digunakan sebagai alas 
untuk menumbuk melinjo adalah berbentuk persegi panjang itu yaitu berukuran 60 
cm × 45 cm. Tinggi meja hasil emping melinjo sama dengan tinggi kursi kerja yaitu 
ditentukan dari nilai persentil 10 dari tinggi popliteal. Hal ini ditujukan agar pekerja 
dapat meletakkan hasil tumbukan melinjo dengan nyaman tanpa harus 
membungkuk serta aktivitas tangan tidak cepat lelah. Berdasarkan hasil pengolahan 
data anthropometri diperoleh nilai persentil 10 dari tinggi popliteal adalah 37,61 cm. 

Tempat anglo digunakan untuk menempatkan wajan agar kondisi melinjo 
tetap panas saat ditumbuk.. Tempat anglo terbuat dari bahan kayu. Bagian atas 
tempat anglo berbentuk lingkaran. Anglo yang dipakai oleh industri emping 
melinjo adalah anglo berukuran kecil dengan diameter 15 cm. Diameter luar tempat 
anglo adalah 20 cm, maka diameter dalam tempat anglo didapat dari diameter 
anglo kecil tersebut yaitu 15 cm. Sama halnya dengan meja hasil emping, total 
tinggi tempat anglo, anglo dan tempat untuk menggongseng melinjo sama dengan 
tinggi kursi kerja yaitu ditentukan dari nilai persentil 10 dari tinggi popliteal. Hal 
ini dimaksudkan agar pekerja dapat mengambil melinjo dari tempat 
penggongsengan dengan mudah serta untuk meminimasi kelelahan tangan. 
Berdasarkan hasil pengolahan data anthropometri diperoleh nilai persentil 10 dari 
tinggi popliteal adalah 37,61 cm. Tinggi tempat anglo diambil dari tinggi popliteal 
diatambah tinggi penggongsngan 19,5 cm. 

 

   
 
Penentuan beban kerja dari pembuat emping melinjo ditentukan berdasarkan 

konsumsi energi. Langkah-langkahnya adalah menghitung denyut nadi kerja 
terhadap subyek sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja. Data pekerja 
yang diperoleh sebanyak 12 pekerja perempuan karena mayoritas pembuat emping 
melinjo berjenis kelamin perempuan. Perhitungan denyut nadi dilakukan dengan 2 
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perlakuan, yaitu sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Hasil perhitungan 
konsumsi energi menunjukkan penurunan energi yang dikeluarkan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Perbandingan Konsumsi Energi 

Perbandingan antara output kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Rata-rata 
dari data tersebut adalah 140 biji/jam untuk output sebelum perbaikan dan 154 
biji/jam untuk output setelah perbaikan. Adapun grafik perbandingan output kerja 
dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

Gambar 6. Perbandingan output sebelum perancangan dan setelah perancangan 

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Keluhan yang paling sering dirasakan oleh pekerja di industri kecil emping 

melinjo adalah sakit pada bagian punggung, pinggang, bahu kanan, dan leher. 
2. Sarana kerja yang dirancang adalah meja tumbuk, kursi, tempat hasil emping, 

dan tempat anglo, sehingga pekerja di industri emping melinjo dapat bekerja 
dengan nyaman dan efektif. 

3. Produktivitas dengan sarana kerja hasil rancangan meningkat dari 140 biji/jam 
menjadi 154 biji/jam. 

4. Konsumsi energi pada pekerja di industri kecil emping melinjo dengan sarana 
kerja hasil rancangan menurun dari 1,823 kkal/menit menjadi 1,540 kkal/menit. 
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