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ABSTRAKS  
Banyak anak-anak yang tidak mampu mengendalikan diri saat berada diatas sepeda motor dan kurangnya 
pengetahuan anak-anak terhadap resiko yang akan terjadi saat berada diatas sepeda motor. Salah satunya 

anak-anak sering ketiduran. Sedangkan sepeda motor Beat yang ada saat ini tidak memiliki sandaran yang bisa 
menopang tubuh anak-anak saat tertidur diatas sepeda motor. Anak-anak kelas 1-2 SDN 007 Kota Dumai salah 

satu penumpang yang selalu duduk dibelakang karena dianggap sudah tidak bisa lagi untuk duduk didepan 
pengendara. Perancangan sandaran belakang tempat duduk sepeda motor ini menggunakan data antropometri 

sebanyak 100 anak-anak. Data antropometri yang dibutuhkan adalah tinggi duduk tegak, lebar bahu, panjang 
lengan, tinggi siku dan tebal pergelangan tangan. Ukuran tinggi sandaran belakang adalah 57,36 cm, lebar 

sandaran belakang 28,58 cm, lebar sandaran tangan 8,46 cm, tinggi sandaran tangan 15,54 cm dan panjang 
sandaran tangan 31,75 cm. Hasil pengujian produk, 75% anak-anak nyaman dan aman menggunakannya. 

 
Kata Kunci : Anak-anak, Antropometri, Sepeda Motor. 

 

1. PENDAHULUAN  
1.1.      Latar Belakang 

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling 

dibutuhkan sebagai media transportasi. Sepeda Motor 

adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau 

kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (UU 

RI No.22 Tahun 2009).Sepeda  Motor hanya dapat 

digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang (PP 

RI No.55 Tahun 2012). Menurut UU RI Nomor 22 Tahun 

2009 pengemudi adalah orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat 

izin mengemudi (SIM), sedangkan penumpang adalah 

orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan 

awak kendaraan. Penumpang bisa orang dewasa atau 

anak-anak. Anak-anak yang menjadi penumpang 

biasanya anak pengendara sendiri. Namun sering kita 

jumpai anak-anak tertidur saat dibonceng yang bisa 

berakibat terjatuh dan terjadinya kecelakaan. Hal ini 

disebabkan anak-anak yang tidak mampu mengendalikan 

dirinya saat berada diatas sepada motor dan kurangnya 

pengetahuan anak-anak terhadap resiko yang akan 

terjadi. Melihat situasi ini maka perlu dirancang sandaran 

tempat duduk diatas sepeda motor untuk membonceng 

anak-anak agar anak-anak tidak terjatuh karena ketiduran 

di atas motor. Tujuan penelitian ini adalah merancang 

sandaran tempat duduk penumpang sepeda motor Beat 

dengan pendekatan ergonomic antropometri bagi anak-

anak Sekolah dasar Negeri 007 Kota Dumai kelas 1 

sampai 2. Anak-anak SDN 007 Kota Dumai kelas 1-2 

dipilih karena sering terlihat diantar oleh orang tuanya 

saat ke sekolah berdasarkan prapenelitian yang 

dilakukan. 
 

1.2 Tinjauan Pustaka  
1.2.1. Perancangan 

Ginting (2010) mengatakan bahwa menciptakan alat 

atau benda lainnya untuk membantu hidup merupakan 

salah satu karateristik manusia. Untuk mewujudkan 

benda tersebut diperlukan suatu rancangan dan desain. 

Proses pembuatan tidak akan berjalan dengan baik 

sebelum kegiatan perancangan diselesaikan. Dari hasil 

perancangan maka diketahui deskripsi rinci dari benda 

yang akan dibuat. Hal ini akan sangat memudahkan 

proses pembuatannya. Maka dari itu, kegiatan 

perancangan adalah hal yang penting dan mutlak untuk 

dilakukan sebelum proses produksi suatu benda 

dikerjakan. Perancangan produk berarti sudah termasuk 

di dalamnya setiap aspek teknik dari produk, mulai dari 

pertukaran atau penggantian komponen dalam 

pembuatan, perakitan, finishing sampai pada 

kekurangannya (Ginting, 2010). 

Peracangan produk itu sendiri terdiri dari serangkaian 

kegiatan yang berurutan, karena itu perancangan 

kemudian disebut sebagai proses perancangan yang 

mencakup seluruh kegiatan yang terdapat dalam 

perancangan tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam proses 

perancangan berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut 

Ginting (2010) proses perancangan terdiri dari kegiatan-

kegiatan berikut:  

1. Langkah Pra Perancangan Produk 

a. Penetapan Asumsi Perancangan 

b. Orientasi Produk yang meliputi: 

1. Analisa Kelayakan produk 

2. Uraian kegiatan perancangan produk 

3. Jaringan kerja perancangan produk 

4. Perhitungan maju dan mundur waktu kegiatan 

5. Penentuan jalur kritis 
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mailto:yusrizalnusantara64@gmail.com
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6. Perhitungan waktu penyelesaian proyek 

2. Langkah Peracangan Produk 

a. Fase Informasi 

Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek 

yang berkaitan dengan produk yang hendak 

dikembangkan dengna cara mengumpulkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan secara 

akurat. Informasi-informasi yang dibutuhkan 

antara lain: 

1. Gambar produk awal dan spesifikasi  

2. Kriteria keinginan konsumen terhadap produk 

3. Kriteria kepentingan relative konsumen 

4. Kriteria manufaktur yang mencakup diagram 

mekanisme pembuatan dan struktur fungsi 

5. Kriteria buying 

6. Kriteria finance produk awal 

b. Fase Kreatif 

Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternative 

yang dapat memenuhi fungsi yang dibutuhkan. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

1. Penentuan kriteria atribut produk dengan  

menggunakan diagram pohon 

2. Pembuatan alternatif model produk 

3. Perhitungan biaya alternatif model 

c. Fase Analisa 

Fase ini bertujuan untuk menganalisa alternatif-

alternatif yang dapat memenuhi fungsi yang 

dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan 

rekomendasi terhadap alternatif-alternatif terbaik. 

Analisa yang dilakukan antara lain: 

1. Analisa kriteria atribut yang akan 

dikembangkan 

2. Penilaian kriteria atribut antar model 

3. Pembobotan kriteria atribut produk 

4. Matrix Combinex 

5. Value Analysis 

d. Fase pengembangan 

Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif 

tunggal dari beberapa alternatif yang ada yang 

merupakan alternatif terbaik dan merupakan 

output dari fase analisa. Data-data tentang 

alternatif yang terpilih: 

1. Alternatif terpilih 

2. Gambar produk terpilih dan spesifikasinya 

e. Fase presentasi 

Fase ini bertujuan untuk mengkomunikasikan 

secara baik dan menarik terhadapa hasil 

pengembangan produk 

Metode perancangan produk adalah tiap-tiap 

prosedur, teknik, dan alat bantu tertentu yang 

mempresentasikan sejumlah aktivitas tertentu yang 

digunakan oleh perancang dalam proses total 

perancangan. Dua metode perancangan produk menurut 

Ginting (2010) adalah metode kreatif dan metode 

rasional. 

1. Metode Kreatif 

Metode perancangan ini bertujuan untuk membantu 

menstimulasi pemikiran kreatif dengan cara 

meningkatkan produksi gagasan, menyisihkan 

hambatan mental terhadapa kreativitas atau dengan 

cara memperluas area pencarian solusi. Metode 

kreatif ini terdiri dari (Ginting, 2010): 

a. Brainstorming bertujuan untuk menstimulasi 

sekolompok orang untuk menghasilkan sejumlah 

besar gagasan dengan cepat. Orang yang terlibat 

sebaiknya tidak homogen dan mengenal 

persoalan. Aturan dalam brainstorming: 

1. Kelompok harus bersifat non-hirarkial 

2. Pemimpin kelompok berperan sebagai 

fasilitator 

3. Kelompok diharapkan menghasilkan 

sebanyak-sebanyaknya jumlah gagasan 

4. Gagasan yang kelihatan aneh tetap diterima 

5. Usahakan semua gagasan dinyatakan secara 

singkat dan jelas 

6. Suasana selama brainstorming  berlangsung 

harus santai dan bebas 

7. Kegiatan sebaiknya berlangusung dalam 

waktu tidak lebih dari 20-30 menit 

b. Sinektik 

Sinektik bertujuan untuk mengarahkan aktivitas 

spontan pemikiran kearah eksplorasi dan 

transformasi masalah-masalah perancangan. 

Sinektik adalah suatu aktivitas kelompok yang 

mencoba membangun, mengkomunikasikan, dan 

mengembangkan gagasan untuk memberikan 

solusi kreatif terhadap permasalahan perancangan. 

Pada pelaksanaan sinektik tidak diperkenankan 

adanya kritik dan dihasilkan satu solusi tunggal. 

Ciri utama dari sinektik adalah membangkitkan 

analogi, yang terdiri dari: 

a. Analogi Langsung 

b. Analogi Personal 

c. Analogi Simbolik 

d. Analogi Fantasi 

2. Metode Rasional 

Metode rasional menekankan pada pendekaan 

sistematik pada perancangan. Metode ini memiliki 

kesamaan tujuan dengan metode kreatif, misalnya 

dalam memperluas ruang pencarian untuk 

memperoleh solusi-solusi yang potensial, dan 

mengupayakan kerja tim dan dalam hal pengambilan 

keputusan secara kelompok. Banyak perancang 

beranggapan bahwa metode rasional ini merupakan 

hambatan terhadap kreativitas. Hal ini merupakan 

pandangan yang keliru terhadap tujuan perancangan 

yang sistematik, yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas perancangan dan produk akhir 

(Ginting, 2010). 

Salah satu metode yang paling sederhana dari metode 

rasional adalah checklist (daftar periksa). Checklist  dapat 

mengeksternalisasikan apa yang harus kita lakukan 

sehingga kita tidak perlu menyimpan semua hal dalam 

kepala kita, namun kita tidak kehilangan sesuatu. 

Checklist juga dapat mengoptimalisasikan proses dan 

memungkinkan adanya teamwork dan partisipasi dari 

kelompok yang lebih luas serta memungkinkan adanya 

pembagian tugas. Dalam konsep perancangan, checklist 

dapat berupa suatu daftar pertanyaan yang akan 

dipertanyakan pada tahap awal perancangan, ataupun 

suatu daftar kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh 



 

 

 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 
Medan, 26 April 2018         

 
 

141 

 

rancangan akhir (Ginting, 2010). Menurut Nigel Cross 

dalam Ginting (2010), dalam melakukan perancangan 

produk diperlukan proses-proses perancangan produk 

seperti pada Gambar 1, sedangkan tahapan-tahapan 

dalam proses perancangan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Problem Solution

Sub Problem Sub Solution

Klasifikasi 

Tujuan
Komunikasi

Penetapan 

Fungsi-fungsi

Menyusun 

Kebutuhan

Menentukan 

Karakteristik

Menentukan 

Alternatf

Evaluasi 

Alternatif

 
Gambar 1. Langkah-langkah Perancangan Produk 

(Ginting, 2010) 

 

Tabel 1. Tahap-Tahap Dalam Proses Perancangan 

                 Dengan Nigel Cross (Ginting, 2010) 

N

o 

Tahap dalam 

proses 

perancangan 

Metode yang 

relevan 

Metode yang 

relevan 

1 Klarifikasi 

Tujuan 

(Clarifying 

Object) 

Objectives 

Tress 

Untuk 

mengklarifikasi 

tujuan-tujuan 

dari sub 

perancangan 

serta 

hubungannya 

satu sama lain 

2 Penetapan 

Fungsi 

(Esthabilishing 

Function) 

Function 

Analysis 

(Analisis 

Fungsional 

Untuk 

menentukan 

fungsi-fungsi 

yang diperlukan 

dan batas-batas 

sistem 

rancangan 

produk baru 

3 Menyusun 

Kebutuhan 

(Setting 

Requirement) 

Performances 

Spesification 

Untuk membuat 

spesifikasi 

kinerja yang 

diperlukan dan 

batas-batas 

sistem 

rancangan 

produk baru 

4 Penentuan 

Karakterestik 

(Determing 

Characteristics 

Quality 

Function 

Deployment 

Untuk 

menetapkan 

target yang 

akan dicapai 

oleh 

karakteristik 

teknik produk 

sehingga dapat 

mewujudkan 

kebutuhan 

konsumen 

5 Penentuan Morphologic Untuk 

Alternatif 

(Generating 

Alternative) 

al Chart menetapkan 

serangkaian 

alternatif solusi 

perancangan 

yang lengkap 

untuk suatu 

produk dan 

memperluas 

pencarian solusi 

baru yang 

potensial 

6 Penentuan 

Alternatif 

(Generating 

Alternative) 

Weighted 

Objectives 

(Beban 

Objektif) 

Untuk 

membandingka

n nilai utilitas 

dari proposal 

alternatif 

rancangan 

berdasarkan 

performansi 

dan 

pembobotan 

yang berbeda 

Tabel 1. Tahap-Tahap Dalam Proses Perancangan 

                 Dengan Nigel Cross (Ginting, 2010) 

N

o 

Tahap dalam 

proses 

perancangan 

Metode yang 

relevan 

Metode yang 

relevan 

7 Komunikasi                        

(Improving 

Details) 

Value 

Engineering 

(Rekayasa 

Nilai) 

Untuk 

meningkatkan 

dan 

mempertahanka

n nilai dari 

suatu produk 

kepada pembeli 

dan disisi lain 

mengurangi 

biaya bagi 

produsen 

 

1.2.2. Ergonomi 

Istilah Ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu 

“Ergo” yang berarti kerja dan “Nomos” yang berarti 

hokum alam dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang 

aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang 

ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen dan design (perancangan) (Nurminto, 2008). 

Ergonomi berkenaan pula dengan otpimasi, efisiensi, 

kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di 

tempat kerja, di rumah, dan tempat rekreasi (Nurmianto, 

2008). 

Ergonomi menurut Iridiastadi dan Yassierli (2014) 

adalah Suatu disiplin ilmu yang mengkaji keterbatasan, 

kelebihan, serta karakteristik manusia, dan memanfaatkan 

informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, 

fasilitas, lingkungan, dan bahkan sistem kerja, dengan 

tujuan utama tercapainya kualitas kerja yang terbaik 

tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, serta 

kenyamanan manusia penggunanya. 
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Beberapa prinsip ergonomi yang dapat dipergunakan 

sebagai pegangan untuk merancang atau mengkritik 

suatu sistem kerja menurut Nurmianto (2008): 

1. Sikap tubuh dalam bekerja dipengaruhi oleh bentuk, 

susunan, ukuran dan penempatan mesin-mesin, alat-

alat penunjuk, cara pengoperasian mesin. 

2. Untuk normalisasi ukuran mesin dan alat-alat industri 

harus diambil ukuran terbesar sebagai dasar serta 

diatur dengan suatu cara sehingga ukuran tersebut 

dapat dikecilkan. 

 

1.2.3. Antropometri 

Antropometri merupakan salah satu bagian yang 

menunjang Ergonomi, khususnya dalam perancangan 

suatu peralatan berdasarkan prinsip-prinsip Ergonomi. 

Istilah Antropometri berasal dari kata “Anthropos” yang 

berarti manusia dan “Metricos” yang berarti ukuran. 

Antropometri merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

aspek ukuran fisik manusia (Iridiastadi dan Yassierli, 

2014). 

Data Antropometri jelas diperlukan agar rancangan 

suatu produk bisa disesuaikan dengan orang yang akan 

mengoperasikannya. Ukuran tubuh yang diperlukan pada 

hakikatnya tidak sulit diperoleh dari pengukuran secara 

individual (Nurmianto, 2008). 

 

 

 

A. Metode Pengukuran Antropometri 

Iridiastadi dan Yassierli (2014) mengatakan bahwa 

metode pengumpulan data antropometri dan jenis 

peralatan yang digunakan untuk pengukuran bergantung 

pada jenis data yang akan dikumpulkan. Data 

antropometri dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Dimensi  linier (jarak) 

Dimensi liniear merupakan jarak yang terpendek 

antara dua titik pada tubuh manusia melingkupi 

panjang, tinggi, dan lebar segmen tubuh seperti: 

panjang jari, tinggi lutut, dan lebar pinggul. 

b. Lingkar tubuh 

Lingkar tubuh diukur sebagai panjang keliling 

(sepanjang permukaan tubuh), misalnya, lingkar 

paha, lingkar perut, dan lingkar kepala. 

c. Ketebalan lapisan kulit 

Pengukuran ketebalan kulit ini ditujukan untuk 

mengetahui kandungan lemak dalam tubuh yang 

kemudian dijadikan sebagai acuan tingkat kebugaran 

tubuh. 

d. Sudut 

Dua cara pengukuran sudut, yaitu dilakukan secara 

pasif dan secara aktif. Pengukuran secara pasif 

ditujukan untuk mengetahui kecenderungan posisi 

tubuh ketika bekerja, yang lebih lanjut lagi dapat 

digunakan untuk  mengevaluasi potensi risiko 

kelainan pada sistem otot rangka. Pengukuran sudut 

secara aktif dimaksudkan untuk mengetahui 

fleksibilitas tubuh dalam bentuk kemampuan 

maksimum gerakan sistem otot-sendi (dikenal juga 

dengan range-of-motion atau ROM). Pengukuran 

aktif ini banyak dilakukan dalam studi yang 

berhubungan dengan rehabilitasi, olahraga, dan 

biomekanika. 

e. Bentuk dan kontur tubuh 

Aspek ini diperlukan untuk merancang berbagai 

peralatan yang berhubungan langsung dengan 

manusia, misalnya merancang sepatu.  

f. Bobot, terutama bobot tubuh secara keseluruhan 

Metode pengukuran bobot tubuh dapat dibagi atas 

dua, yakni secara langsung dan secara tidak langsung 

(dengan memanfaatkan teknologi fotografi atau 

sensor). Metode langsung adalah metode pengukuran 

yang melibatkan kontak langsung peralatan 

antropometri dengan permukaan tubuh atau pakaian 

individu yang diukur. Dengan menggunakan metode 

langsung, berbagai alat antropometri dapat dipakai  

termasuk mistar ukur atau pita ukur biasa. Namun 

untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi, 

direkomendasikan untuk menggunakan jangka sorong 

dan alat ukur khusus antropometri (anthropometer 

set). Alat ukur khusus juga diperlukan untuk 

mengukur ketebalan (menggunakan caliper) dan 

sudut dua segmen tubuh (menggunakan goniometer). 

Indonesia sendiri untuk penyempurnaan peralatan 

pengukuran antropometri telah dilakukan dalam rangka 

mendapatkan alat ukur yang lebih praktis. Salah satu hasil 

penyempurnaan adalah kursi antropometri, yang 

digunakan untuk mengukur dimensi linier tubuh secara 

bersamaan ketika subjek berada pada posisi duduk tegak 

(Gambar 2.4). Dimensi fungsional yang diperoleh 

melingkupi tinggi mata duduk, tinggi bahu duduk, tinggi 

siku duduk, tinggi popliteal, lebar pinggul, dan 

sebagainya. Alat ini dirasakan cukup efektif untuk 

pengukuran skala laboratorium secara manual (Iridiastadi 

dan Yassierli, 2014). 

B. Persentil Antropometri 

Penerapan data antropometri dapat dilakukan jika 

tersedia nilai mean (rata-rata) dan SD (standar deviasi) 

nya dari suatu distribusi normal. Adapun distribusi 

normal ditandai dengan adanya nilai mean dan SD. 

Sedangkan percentil adalah suatu nilai yang menyatakan 

bahwa percentace tertentu dari sekelompok orang yang 

dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai 

tersebut. Sebagai contoh, 95% populasi adalah sama 

dengan atau lebih rendah dari 95 percentil, 5% dari 

populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 

percentil. Besarnya nilai percentile dapat ditentukan dari 

table probabilitas distribusi normal (Iridiastadi dan 

Yassierli, 2014). 

X2,5-th percentile 97,5-th percentile

2,5 %2,5 %

95%N(X,σX)

1,96 σX 1,96 σX

 
Persentil Perhitungan 

1st X - 2.325 σx 

2.5th X - 1.960 σx 

5th X - 1.645 σx 

10th X - 1.280  σx 
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50th  

90th X + 1.280  σx 

95th X + 1.645 σx 

97.5th X + 1.960 σx 

99th X + 2.325 σx 

Gambar 2. Distribusi Normal dan Perhitungan Persentil 

(Nurmianto, 2008) 

95 percentil menunjukkan tubuh berukuran besar, 

sedangkan 5 percentil menunjukkan tubuh berukuran 

kecil. Jika diinginkan dimensi untuk mengakomodasi 

95% populasi maka 2,5 dan 97,5 percentil adalah batas 

ruang yang dapat dipakai dan ditunjukkan pada Gambar 

2 (Nurmianto, 2008). 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Antropometri 

Kroemer (2003) dalam Iridiastadi dan Yassierli 

(2014) mengatakan bahwa antropometri hanya dipandang 

sebagai suatu pengukuran tubuh manusia semata, jika 

seperti itu maka hal tersebut tentu dapat dilakukan 

dengan mudah dan sederhana. Namun kenyataannya, 

banyak faktor yang harus diperhatikan ketika data ukuran 

tubuh ini digunakan dalam perancangan. Salah satunya 

adalah adanya keragaman individu dalam ukuran dan 

dimensi tubuh. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya: 

a. Usia 

Tinggi tubuh manusia terus bertambah mulai dari 

lahir hingga usia sekitar 20-25 tahun. Usia saat 

berhentinya pertumbuhan pada perempuan  lebih dini 

daripada laki-laki. Berbeda dengan tinggi tubuh, 

dimensi tubuh yang lain, seperti bobot badan dan 

lingkar perut mungkin tetap bertambah hingga usia 

60 tahun. Pada tahap usia lanjut, dapat terjadi 

perubahan bentuk tulang seperti bungkuk pada tulang 

punggung, terutama pada perempuan. 

b. Jenis kelamin 

Pengamatan kita sehari-hari menunjukkan adanya 

perbedaan antropometri antara laki-laki dan 

perempuan. Usia dewasa laki-laki pada umumnya 

lebih tinggi  daripada perempuan, dengan perbedaan 

10%. Namun perbedaan ini tidak terlihat saat usia 

pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan maksimun 

perempuan terjadi pada usia sekitar 10-12 tahun. Pada 

usia ini, perempuan cenderung lebih tinggi dan lebih 

berat dibandingkan laki-laki seusianya. Selain lebih 

tinggi dan lebih berat, pada  umumnya tubuh laki-laki 

juga lebih besar dibandingkan perempuan. Namun 

pada beberapa dimensi, perbedaan ini tidak berarti 

seperti paha dan pinggul. Selain dalam hal ukuran, 

perbedaan juga terlihat pada proporsi bagian-bagian 

tubuh dan postur tubuh. 

c. Ras dan etnis 

Ukuran dan proporsi tubuh sangat beragam antar ras 

dan etnis yang berbeda, misalnya antara Negroid 

(Afrika), Kaukasoid (Amerika Utara dan Eropa), 

Mongoloid atau Asia, dan Hispanik (Amerika 

Selatan). Perhatikan data berikut yang diambil dari 

Kroemer (2003). Tinggi rata-rata orang Cina (bagian 

selatan) adalah 166 cm untuk laki-laki dan 152 cm 

(perempuan). Bandingkan dengan rata-rata orang 

Amerika Utara dengan tinggi badan sekitar 179 cm 

untuk laki-laki dan 165 cm untuk perempuan. Orang 

Asia biasanya mempunyai postur yang berbeda  

dengan Amerika dan Eropa, dengan proporsi kaki 

yang lebih pendek dan punggung lebih panjang. 

d. Pekerjaan dan aktivitas 

Perbedaan dalam ukuran dan dimensi fisik dapat 

dengan mudah ditemukan pada kumpulan orang yang 

mempunyai aktivitas kerja berbeda. Sebagai contoh, 

petani di desa yang terbiasa melakukan pekerjaan 

fisik berat terbiasa memiliki antropometri yang 

berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kota 

dengan jenis pekerjaan kantoran yang hanya duduk di 

depan komputer. Orang yang berolahraga secara rutin 

juga mempunyai postur tubuh yang berbeda dengan 

mereka yang jarang olahraga. 

e. Kondisi sosio-ekonomi 

Faktor kondisi sosio-ekonomi berdampak pada 

pemberian nutrisi dan berpengaruh pada tingkat 

pertumbuhan badan. Selain itu, faktor ini juga  

berhubungan dengan kemampuan untuk mendapatkan 

pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa memiliki 

tinggi tubuh yang lebih tinggi daripada teman 

seusianya yang bukan mahasiswa. Panero dan Zelnik 

(1979) menggambarkan hubungan yang linier antara 

rata-rata manusia antar generasi. Hal ini kemungkinan 

besar disebabkan oleh meningkatnya kemakmuran 

dan asupan gizi yang lebih baik dibandingkan 

generasi sebelumnya. 

Basis data antropometri biasanya dibedakan atas 5 

faktor di atas. Pembedaan ini dilakukan agar dalam 

penggunaannya dapat disesuaikan secara spesifik dengan 

karakteristik populasi target  pengguna hasil rancangan, 

misalnya apakah target adalah laki-laki atau perempuan, 

atau berasal dari kelompok ras tertentu dan kelompok dan 

kelompok pekerjaan tertentu. Faktor usia biasanya 

dibedakan atas anak-anak, remaja, dan dewasa dengan 

mencantumkan kisaran umur yang 

dimaksud/diasumsikan. Selain itu, pada suatu basis data 

juga tercantum tahun pengambilan data (berhubungan 

dengan kondisi sosio-ekonomi), serta simpangan baku 

yang menggambarkan variasi data (Iridiastadi dan 

Yassierli, 2014). 

1.2.4. Operation Process Chart (OPC) 

Peta proses operasi (Operation Process Chart) adalah 

suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah 

proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-

urutan operasi dan pemeriksaan. Peta proses operasi 

merupakan suatu peta yang menggambarkan urutan-

urutan proses atau operasi inspeksi, waktu kelonggaran, 

dan pemakaian material di dalam proses produksi secara 

sistematis dan jelas mulai dari awal bahan baku sampai 

menjadi produk jadi yang utuh maupun sebagai 

komponen. Sejak dari awal sampai menjadi produk jadi 

utuh maupun sebagai komponen, dan juga memuat 

informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih 

lanjut, seperti waktu yang dihabiskan, material yang 

digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang dipakai. 

Jadi, dalam suatu peta proses operasi dicatat hanyalah 

kegiatan-kegiatan operasi dan pemeriksaan saja, kadang-
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kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan 

(Sutalaksana, dkk, 2006). 

Ada empat hal yang perlu diperhatikan agar diperoleh 

suatu proses kerja yang baik melalui analisa peta proses 

operasi, yaitu analisa terhadap bahan-bahan, operasi, 

pemeriksaan, dan terhadap waktu penyelesaian suatu 

proses (Sutalaksana, dkk, 2006). 

a. Bahan-bahan 

Harus mempertimbangkan semua alternatif dari 

bahan yang digunakan, proses penyelesaian dan 

toleransi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

fungsi, realibilitas, pelayanan, dan waktunya. 

b. Operasi 

Juga dalam hal ini harus dipertimbangkan mengenai 

semua alternatif yang mungkin untuk proses 

pengolahan, pembuatan, pengerjaan dengan mesin 

atau metode perakitannya, beserta alat-alat dan 

pelengkapan yang digunakan. Perbaikan yang 

mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan 

menghilangkan, menggabungkan, merubah atau 

menyederhanakan operasi-operasi yang terjadi. 

c. Pemeriksaan 

Pemeriksaan harus mempunyai standar kualitas. 

Suatu obyek dikatakan memenuhi syarat kualitasnya 

jika setelah dibandingkan dengan standar ternyata 

lebih baik atau minimal sama. Proses pemeriksaan 

bisa dilakukan dengan teknik samping atau satu 

persatu dari semua obyek yang dibuat tentunya cara 

yang terakhir tersebut dilaksanakan apabila jumlah 

produksinya sedikit. 

d. Waktu 

Waktu penyelesaian harus dipersingkat dengan 

mempertimbangkan semua alternatif mengenai 

metoda, peralatan dan tentunya penggunaan 

perlengkapan-perlengkapan khusus. 

Tahun 1947, ASME (American Siciety of Mechanical 

Engineers) membuat standar lambang-lambang yang 

terdiri dari 5 macam lambang. Lambang-lambang ini 

merupakan modifikasi dari lambang yang digunakan oleh 

Gilberth, yaitu lingkaran kecil diganti dengan anak panah 

untuk kejadian transportasi dan menambah lambang baru 

(D) untuk kejadian menunggu (Sutalaksana, dkk, 2006). 

a. Operasi dilambangkan dengan lingkaran 

Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja 

mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun 

kimiawi, mengambil informasi maupun memberikan 

informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. 

Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak 

terjadi dalam suatu proses, dan biasanya terjadi pada 

suatu mesin atau stasiun kerja. Lambang ini juga bisa 

digunakan untuk menyatakan aktifitas administrasi. 

b. Pemeriksaan dilambangkan dengan persegi 

Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda 

kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik 

untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini 

digunakan jika dilakukan pemeriksaan terhadap suatu 

obyek atau membandingkan obyek tertentu dengan 

suatu standar. Suatu pemeriksaan tidak menjuruskan 

bahan  ke arah menjadi suatu barang jadi. 

c. Transportasi dilambangkan dengan anak panah 

Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda 

kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami 

perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian 

dari suatu operasi. Suatu pergerakan yang merupakan 

bagian dari operasi atau disebabkan oleh petugas pada 

tempat bekerja waktu operasi atau pemeriksaan 

berlangsung bukanlah merupakan transportasi. 

d. Menunggu (Delay) dilambangkan dengan D 

Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja 

dan perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa 

selain menunggu. Kejadian ini menunjukkan bahwa 

suatu obyek ditinggalkan untuk sementara tanpa 

pencatatan sampai diperlukan kembali. 

e. Penyimpanan (Storage) dilambangkan dengan merge 

Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja 

disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika 

benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya 

memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. 

Lambang ini digunakan untuk menyatakan suatu 

obyek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu 

ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa 

izin tertentu. Prosedur perizinan dan lamanya waktu 

adalah dua hal yang membedakan antara kegiatan 

menunggu dan penyimpanan. 

f. Aktivitas Gabungan dilambangkan dengan lingkaran 

dan persegi 

Kegiatan ini terjadi apabila aktivitas operasi dan 

pemeriksaan dilakukan bersamaan atau dilakukan 

pada suatu tempat kerja 

Adapun kegunaan dari peta proses operasi menurut 

Sutalaksana, dkk (2006) adalah: 

a. Bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan 

penganggarannya 

b. Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku 

c. Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik 

d. Sebagai alat untuk melakukan cara kerja yang sedang 

dipakai 

e. Sebagai alat untuk latihan kerja 
 

1.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan 

sistematis seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

Gambar 3 merupakan tahapan yang akan dilalui 

dalam merancang sandaran belakang tempat duduk 

sepeda motor untuk anak-anak kelas 1 sampai 2 SDN 007 

Kota Dumai. 

1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 

lebih detail   tentang informasi-informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan informasi 

tersebut maka didapat tahap penyelesaian masalah 

yang ada, sehingga pembahasan dalam penelitian ini 

menjadi terarah. Pengumpulan Data. Data merupakan 

salah satu komponen penelitian yang penting, data 

yang akan digunakan dalam riset haruslah data 

yang akurat karena data yang tidak akurat akan 

menghasilkan informasi yang salah. 

2. Pengumpulan Data Antropometri 

Pengumpulan data antropomertri yang dibutuhkan 

dalam perancangan ini yaitu tinggi duduk tegak, lebar 

bahu,  panjang lengan, tinggi siku, tebal pergelangan 

tangan. 

3. Pengolahan Data 

Pengolahan data berisi mengenai pengolahan data-

data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan 

data. Dengan melakukan uji kecukupan data dan 

keseragaman data. 

4. Penetapan Peritungan Persentil Rancangan 

Dalam penyusunan konsep produk ini, 

menghasilkan ukuran rancangan sandaran belakang 

pada tempat duduk sepeda motor beat yang akan 

dilakukan perancangan. 

5. Rancangan awal  

Hasil  dari  perancangan sandaran belakang pada 

tempat duduk sepeda motor beat akan ditampilkan 

dalam bentuk gambar berupa rancangan 3 dimensi dan 

produk. 

6. Pengujian Produk 

Dalam  pengujian  konsep  ini  peneliti  melakukan  

pengujian  produk  dengan membawa anak-anak 

secara langsung dan melakukan penyebaran 

kuesioner. 

7. Rancangan Akhir 

Hasil  dari  perancangan sandaran belakang pada 

tempat duduk sepeda motor beat yang telah diuji dan 

sesuai kenyamanan dan keamanan anak-anak. 

8. Kesimpulan dan saran 

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses 

ditinjau kembali setelah prosesdipilih dan diuji. 
 
 
2. PEMBAHASAN 

2.1. Data Antropometri 

Data Antropometri diperoleh melalui pengukuran 

secara langsung menggunakan kursi antropometri 

terhadap 100 siswa Sekolah Dasar Negeri 007 Kota 

Dumai yang terdiri dari kelas 1 dan 2. Pengambilan 

sampel menggunakan metode Systematic Sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari 

anggota populasi yang telah di beri nomor urut. Dalam 

metode ini sampel di pilih dengan mengambil setiap 

anggota populasi yang memiliki interval tertentu, jadi 

interval tersebut merupakan pola yang di gunakan dalam 

pegambilan elemen populasi. Data Antropometri yang 

diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Tinggi duduk Tegak, yaitu tinggi tubuh dalam posisi 

duduk (diukur dari alas tempat duduk/pantat sampai 

dengan kepala 

2. Lebar Bahu, yaitu lebar dari bahu 

3. Panjang Lengan, yaitu lebar dalam posisi tangan 

terbentang lebar-lebar kesamping kiri-kanan 

4. Tinggi Siku, yaitu tinggi siku dalam posisi duduk. 

5. Tebal Pergelangan Tangan, yaitu tebal pergelangan 

tangan 

Selanjutnya melakukan pengujian data yaitu dengan 

menghitung uji kecukupan data dan keseragaman data. 

Yang dapat dilihat dari Tabel 2 dan 3. 

Tabel 2. Uji  Keseragaman Data 
N

o 

Data 

Antropometri 
x̅ σX BKA BKB Keterangan 

1 Tinggi 

Duduk Tegak 

59,42 1,25 61,92 59,60 Data 

Seragam 

2 Lebar Bahu 27,62 0,59 28,78 26,44 Data 

Seragam 

3 Panjang 

Lengan 

30,85 0,55 31,94 29,76 Data 

Seragam 

4 Tinggi Siku 16,5 0,58 17,66 15,34 Data 

Seragam 

5 Tebal 

Pergelangan  

Tangan 

8,11 0,22 8,54 7,67 Data 

Seragam 

 

Tabel 3. Uji Kecukupan Data 
No Data Antropometri N N’ Keterangan 

1 Tinggi Duduk Tegak 100 3,55 Data Cukup 

2 Lebar Bahu 100 5,19 Data Cukup 

3 Panjang Lengan 100 2,50 Data Cukup 

4 Tinggi siku 100 9,93 Data Cukup 

5 Tebal Pergelangan 100 5,76 Data Cukup 
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Tangan 

Hasil uji keseragaman dan kecukupan data 

menunjukkan bahwa tidak ada data yang tidak seragam 

dan begitu pula seluruh data sudah cukup sehingga tidak 

diperlukan tambahan data. 

 

 

 

2.2. Perhitungan Persentil 

Setelah data diperoleh maka dilanjutkan dengan 

menentukan persentil yang sesuai untuk setiap dimensi 

yang digunakan. 

A. Tinggi Sandaran  

Tinggi sandaran sepeda motor dapat dicari dengan 

menggunakan data tinggi duduk tegak. Persentil yang 

digunakan adalah persentil 5th agar anak-anak yang 

memiliki tinggi sandaran punggung kecil maupun 

besar dapat dengan nyaman bersandar pada sandaran 

sepeda motor. 

x̅: 59,42 

σX: 1,25 

Persentil 5th, Perhitungannya: x̅ − 1,645 × σX = 

59,42 - 1,645× 1,25= 57,36 

Jadi tinggi sandaran sepeda motor hasil perancangan 

adalah 57,36 cm 

B. Lebar Sandaran  

Lebar sandaran sepeda motor dapat dicari dengan 

menggunakan data Lebar Bahu. Persentil yang 

digunakan adalah persentil 95th agar anak-anak yang 

memiliki postur tubuh kecil maupun besar dapat 

dengan nyaman bersandar pada sandaran sepeda 

motor. 

x̅: 27,62 

σX: 0,69 

Persentil 95th, Perhitungannya: x̅ + 1,645 ×  σX = 

27,62+1,645× 0,69= 28,58 

Jadi lebar sandaran sepeda motor hasil perancangan 

adalah28,58 cm 

C. Panjang Sandaran Tangan  

Panjang sandaran tangan sepeda motor dapat di cari 

dengan menggunakan data panjang lengan. Persentil 

yang digunakan adalah persentil 95th agar anak-anak 

yang memiliki panjang sandaran tangan yang kecil 

maupun besar dapat dengan nyaman menompang 

tangan mereka pada sandaran sepeda motor. 

x̅: 30,85 

σX: 0,55 

Persentil 95th, Perhitungannya: x̅ + 1,645 ×  σX  = 

30,85+1,645× 0,55= 31,75 

Jadi Panjang sandaran Tangan sepeda motor hasil 

perancangan adalah 31,75 cm 

D. Tinggi Sandaran Tangan  

Tinggi sandaran tangan sepeda motor dapat dicari 

dengan menggunakan data tinggi siku. Persentil yang 

digunakan adalah persentil 5th agar anak-anak yang 

memiliki tinggi siku duduk yang kecil maupun besar 

dapat dengan nyaman menompang tangan mereka 

pada sandaran sepeda motor. 

x̅: 16,5 

σX: 0,58 

Persentil 5th, Perhitungannya:  x̅ − 1,645 ×  σX = 

16,5-1,645× 0,58= 15, 54 

Jadi Tinggi sandaran tangan sepeda motor hasil 

perancangan adalah 15,54cm 

E. Lebar Sandaran Tangan 

Lebar sandaran tangan sepeda motor dapat dicari 

dengan menggunakan data panjang lengan. Persentil 

yang digunakan adalah persentil 95th agar anak-anak 

yang memiliki lebar tangan yang kecil maupun besar 

dapat dengan nyaman menompang tangan mereka 

pada sandaran sepeda motor. 

x̅: 8,11 

σX: 0,21 

Persentil 95th, Perhitungannya: x̅ + 1,645 ×  σX = 

8,11+1,645× 0,22= 8,46 

Jadi lebar sandaran Tangan sepeda motor hasil 

perancangan adalah 8,46 cm 

Dari perhitugan yang didapatkan disimpulkan bahwa 

perhitungan persentil dapat dilihat dari Tabel 4. di bawah 

ini. 

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Persentil 
No Data Antropometri Hasil (CM) 

1 Tinggi sandaran  57,36 

2 Lebar Sandaran  28,58 

3 Tinggi Sandaran Tangan 15,54 

4 Panjang Sandaran Tangan 31,75 

5 Lebar Sandaran Tangan 8,46 

 

2.3. Gambar Rancangan Produk 

Setelah ukuran didapatkan maka dilanjutkan dengan 

membuat OPS sandaran belakang tempat duduk sepeda 

motor beat untuk anak-anak yang dapat dilihat pada 

Lampiran 1 berdasarkan gambar rancangan awal seperti 

terlihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Rancangan Produk 

Setelah OPC dibuat maka dilanjutkan dengan 

membuat produk sesuai dengan ukuran yang telah 

didapatkan. Gambar produk dapat dilihat pada Gambar 5 

dan Gambar 6 merupakan gambar penerapan produk pada 

sepeda motor Beat. 

 



 

 

 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 
Medan, 26 April 2018         

 
 

147 

 

 
Gambar 5. Produk Sandaran Belakang Tempat Duduk 

Sepeda Motor Beat untuk Anak-anak SDN 007 Kota 

Dumai 

 
Gambar 5. Penempatan Produk Sandaran Belakang 

Tempat Duduk Sepeda Motor Beat untuk Anak-anak 

SDN 007 Kota Dumai 

 

2.4. Pengujian Produk 

Pengujian Produk dilakukan secara langsung dengan 

membawa anak-aak sekolah dasar negeri 007 kota dumai 

serta memberikan kuesioner untuk pengujian keamanan 

dan kenyaman produk. Serta berikut hasil yang dapat 

dilihat dari rekapitulasi tentang pegujian produk Tabel 5 

dan Tabel 6. 

Tabel 5. Rekapitulasi Kenyaman Produk 
No  

1 2 3 4 5 

1 1    8 42 

2 2   1 28 21 

3 3    29 21 

4 4   1 23 26 

5 5    24 26 

6 6    16 34 

Keterangan Nilai:  

1. Sangat Tidak Nyaman 

2. Tidak Nyaman 

3. Kurang Nyaman 

4. Nyaman 

5. Sangat Nyaman 

Hasil jawaban kuesioner yang didapatkan dari siswa 

Sekolah Dasar Negeri 007 kota Dumai yang berjumlah 50 

kuesioner. dapat disimpulkan bahwa 42 anak yang 

merasa sangat nyaman pada sandaran belakang yang 

dilengkapi dengan tambahan sandaran untuk tangan. 

Sedangkan 28 anak merasa nyaman pada sandaran 

belakang yang dilengkapi dengan pengaturan maju 

mundur pada sandaran dan 29 anak merasakan nyaman 

pada sandaran tangan yang dibuat bisa digeserkan ketas 

untuk mempermudah naik keatas motor. Serta 26 anak 

merasa sangat nyaman pada sandaran yang dilengkapi 

dengan sistim bongkar pasang untuk pengguna sepeda 

motor. Dan 26 anak merasa sangat nyaman pada sandaran 

belakang yang dibuat setinggi kepala. Lalu 34 anak 

menyatakan sangat nyaman pada sandaran belakang pada 

punggung diberi busa. Dari penjelasan diatas terlihat 

bahwa sebagian besar responden menyatakan nyaman 

dengan rancangan sandaran belakang pada tempat duduk 

sandaran anak-anak pada sepeda motor Beat. 

Sementara untuk kuesioner pengujian keamanan 

produk pada perancangan sandaran belakang pada tempat 

duduk sepeda motor beat dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rekapitulasi Keamanan Produk 
No  

1 2 3 4 5 

1 1    11 39 

2 2  1 4 30 15 

3 3   6 31 13 

4 4   2 25 23 

5 5   1 25 24 

Keterangan Nilai:  

6. Sangat Tidak Aman 

7. Tidak Aman 

8. Kurang Aman 

9. Aman 

10. Sangat Aman 

Hasil jawaban kuesioner yang didapatkan dari siswa 

Sekolah Dasar Negeri 007 kota Dumai yang berjumlah 50 

kuesioner, dapat disimpulkan bahwa 39 anak merasa 

sangat aman pada sandaran belakang yang terbuat dari 

besi. Dan 30 anak merasa aman pada sandaran belakang 

yang dilengkapi pengatur maju mundur. Serta 31 anak 

merasa aman pada sandaran tangan yang dibuat bisa 

digeserkan untuk mempermudah naik keatas motor. 

Sedangkan 25 anak merasa aman pada sandaran belakang 

yang dilengkapi dengan sistim bongkar pasang untuk 

pengguna sepeda motor. serta 25 anak merasakan aman 

pada sandaran belakang yang diberi tambahan sandaran 

tangan saja. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa 

sebagian besar responden menyatakan aman dengan 

rancangan sandaran belakang pada tempat duduk 

sandaran anak-anak pada sepeda motor Beat.  
 
3. KESIMPULAN  

Pembuat sandaran belakang tempat duduk sepeda 

motor Beat untuk anak-anak Sekolah Dasar Negeri 007 

kota Dumai menggunakan ukuran antropometri siswa 

Pertanyaan
an 

Nilai 

Pertanyaan
an 

Nilai 
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siswi yang berada di kelas 1 dan 2. Ukuran tinggi 

sandaran belakang  57,36 cm, lebar sandaran belakang 

28,58 cm dan tinggi sandaran tangan 15,54 cm serta 

panjang sandaran tangan 31,75 cm dan lebar sandaran 

tangan 8,46 cm. dengan menggunakan persentil 95th 

untuk lebar sandaran belakang, panjang sandaran tangan, 

lebar sandaran tangan dan persentil 5th untuk tinggi 

sandaran belakang serta tinggi sandaran tangan. Untuk 

pengujian produk didapatkan hasil penyebaran 50 

kuesioner 48 anak menyatakan sangat nyaman dan 

nyaman serta 36 anak menyatakan sangat aman dan aman 

menggunakan sandaran belakang pada tempat duduk 

sepeda motor beat 
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Lampiran 1. OPC Sandaran Belakang Tempat Duduk Sepeda Motor Beat Untuk Anak-Anak 
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