
ASPEK PERANCANGAN  

BODI KENDARAAN (2) 



2. Ergonomi  

 adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala 

pertimbangan manusia (membahas kelebihan dan 

keterbatasan manusia), dan secara sistematis 

manfaat tersebut untuk tujuan perancangan teknik 

(desain benda-benda), fasilitas sehingga dapat 

tercipta sistem lingkungan kerja yang lebih sesuai 

dengan manusia. 



Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penerapan 

ergonomi dalam proses desain adalah : 

 

1. Meningkatkan keefektifan fungsional dari benda-

benda atau lingkungan buatan tersebut sehingga 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

2. Mempertahankan ataupun meningkatkan nilai-nilai 

kemanusiaan misalnya kesehatan, keamanan dan 

kepuasan selama proses pemanfaatan/penggunaan 

benda-benda, fasilitas atau lingkungan tersebut. 

 



1. Manusia dan Pekerjaannya 



2. Penelitian-penelitian Ergonomi 

 Biomekanik 

 Antropometri 

 Display 

 Lingkungan kerja 



Biomekanik 

 

Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-
hukum fisika dan konsep-konsep mekanika untuk 
mendeskripsikan gerakan dan gaya pada berbagai 
macam bagian tubuh ketika melakukan aktivitas.  

Biomekanik merupakan penelitian tentang kekuatan fisik 
manusia yang mencakup kekuatan atau daya fisik 
manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana 
cara kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai 
dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan 
aktivitas kerja tersebut.  



 Informasi dari penelitian ini dipakai sebagai 

dasar perancangan, sehingga produk hasil 

perancangan tidak terlalu berat atau terlalu 

ringan (sesuai dengan kekuatan manusia).  

 



Anthropometri 

Istilah anthropometry berasal dari kata “anthropos 

(man)” yang berarti manusia dan “metron (measure)” 

yang berarti ukuran (Bridger, 1995). Secara 

definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai 

suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran 

dimensi tubuh manusia. Antropometri secara luas 

digunakan untuk pertimbangan ergonomis dalam 

suatu perancangan (desain) produk maupun sistem 

kerja yang akan memerlukan interaksi manusia. 



Anthropometri 

Anthropometri meneliti tentang dimensi tubuh manusia. 

Informasi ini dipakai untuk merancang produk agar 

ukurannya sesuai dengan dimensi tubuh manusia. 
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1.  Antropometri statis, dimana pengukuran dilakukan 

pada tubuh manusia yang berada dalam posisi 

diam. Dimensi yang diukur pada Anthropometri 

statis diambil secara linier (lurus) dan dilakukan 

pada permukaan tubuh. Agar hasil pengukuran 

representatif, maka pengukuran harus dilakukan 

dengan metode tertentu terhadap berbagai individu, 

dan tubuh harus dalam keadaan diam. 

 

Antropometri dibagi atas dua bagian, yaitu 



Pengukuran antropometri statis  
secara konvensional. 

Pengukuran Antropometri Statis 



2. Antropometri dinamis, dimana dimensi tubuh diukur dalam berbagai 
posisi tubuh yang sedang bergerak, sehingga lebih kompleks dan 
lebih sulit diukur. Terdapat tiga kelas pengukuran dinamis, yaitu: 

a. Pengukuran tingkat ketrampilan sebagai pendekatan untuk 
mengerti keadaan mekanis dari suatu aktivitas. Contoh: dalam 
mempelajari performa atlet. 

b. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. 
Contoh: Jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif saat 
bekerja yang dilakukan dengan berdiri atau duduk. 

c. Pengukuran variabilitas kerja. Contoh: Analisis kinematika dan 
kemampuan jari-jari tangan dari seorang juru ketik atau 
operator komputer 

 



Pengukuran antropometri yang berorientasi pada tugas 

fungsional mengemudi 

Pengukuran Antropometri Dinamis 



APLIKASI ANTROPOMETRI 

  Menurut Sanders & Mc Cormick (1987); Pheasant (1988), dan Pulat 
(1992), antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik 
fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang 
dipakai orang. 

 

  Ada 3 filosofi dasar untuk suatu desain yang digunakan oleh ahli-ahli 
ergonomic sebagai data antropometri yang diaplikasikan (Sutalaksana, 
1979 dan Sritomo, 1995), yaitu: 

a. Perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim. Contoh: 
penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi dari pintu darurat.   

b. Perancangan produk yang bisa dioperasikan di antara rentang ukuran 
tertentu.Contoh: perancangan kursi mobil yang letaknya bisa digeser maju 
atau mundur, dan sudut sandarannya pun bisa dirubah-rubah.  

c. Perancangan produk dengan ukuran rata-rata.  

 



APLIKASI ANTROPOMETRI 

Pengaturan tempat duduk secara umum.(pandangan 
samping) 



APLIKASI ANTROPOMETRI 



Tugas fungsional berorientasi pada desain peralatan 

rekomendasi SAE 

APLIKASI ANTROPOMETRI 



 





CARA PENGUKURAN 

ANTROPOMETRI 

  Jangkauan anggota tubuh manusia yang 

dimanfaatkan dalam proses perancangan mobil dan 

komponen-komponen yang dioperasikan dapat 

diukur dengan suatu alat yang akan dijadikan dasar 

untuk perancangan suatu produk. Pengukuran tersebut 

dapat dilakukan dengan alat berikut : 



Gambar 2.9 Peralatan (fixture) untuk mengukur jangkauan versi 

SAE (Society of Automotive Engineering) 

APLIKASI ANTROPOMETRI 


