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Dalam pengendalian kendaraan, selain mengamati kondisi di 
jalan,  kita dituntut juga dengan mudah membaca instrumen-
instrumen pada kendaraan. Penelitian tentang kemampuan 
manusia untuk membaca keadaan lingkungannya dikelompokkan 
dalam display.  

Display adalah bagian dari lingkungan yang perlu memberi 

informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar 

(Sutalaksana, 1996). Arti informasi disini cukup luas, menyangkut 

semua rangsangan yang diterima pada indra manusia baik langsung 

maupun tidak langsung biasanya berbentuk energi seperti cahaya, 

suara, tekanan, gelombang, dan lain-lain. 
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Sebagai contoh, tachometer yang ergonomi adalah: 

1.Desain dari cakra yang lancip, menunjuk pada skala, warna kontras dengan 

dasar (menyala) dilengkapi dengan fosfor atau lampu 

2.Angka tidak tertutup oleh cakra 

3.Background cerah, mudah terbaca 
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1.  Dapat menyampaikan pesan. 

2.  Bentuk/gambar menarik dan menggambarkan kejadian. 

3.  menggunakan warna-warna mencolok dan menarik  

     perhatian. 

4.  Proporsi gambar dan huruf memungkinkan untuk dapat  

     dilihat dan dibaca. 

5.  Menggunakan kalimat-kalimat pendek, lugas, dan jelas. 

6.  menggunakan huruf yang baik sehingga mudah di baca. 

7.  Realistis sesuai dengan permasalahan. 

8.  Tidak membosankan. 
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Sehubungan dengan lingkungan display dapat dibagi kedalam 

dua kelas yaitu : 

 

1. Display dinamis adalah display yang menggambarkan 

perubahan menurut waktu dan sesuai dengan 

variabelnya. 

       Contohnya adalah speedometer, tachometer 

2. Display statis merupakan informasi tentang sesuatu 

       yang tidak  tergantung terhadap waktu. 

      Contohnya adalah kaca spion, Tape 
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Display dan Instrumen Penunjang 

 

 

 

1. Kemampuan penglihatan manusia selain ditentukan oleh ketajaman  
      penglihatannya juga ditentukan oleh kondisi dari luar, diantaranya : 

- Kontras pencahayaan 
- Terangnya pencahayaan 
- Lamanya melihat obyek 
- Perbandingan pencahayaan 
- Gerakan 
- Cahaya yang menyilaukan 

2. Perancangan panel instrumen sebuah mobil harus memperhatikan faktor-
faktor tersebut agar kenyamanan pengendara dapat terpenuhi, tentunya 
juga memperhatikan faktor pendukung yang lain seperti estetika, pemilihan 
bahan, dan sebagainya. 
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Posisi instrumen speedometer di Toyota 

Vios (atas) ditengah, memiliki keuntungan 

pandangan pengemudi ke depan lebih luas, 

tetapi memiliki kerugian mata pengemudi 

harus melirik ke samping untuk memantau 

kondisi kendaraan (kecepatan, rpm mesin, 

suhu, bensin, lampu indikator, dll) 

menimbulkan rasa capek pada leher. 

Posisi instrumen speedometer di Honda All 

New Civic (bawah) tepat didepan kemudi, 

memiliki keuntungan pengemudi mudah 

memantau kondisi kendaraan, tetapi sedikit 

kerugian pandangan ke depan agak 

berkurang (di banding Vios) 

KESIMPULAN:  

All New Civic lebih ergonomi dibanding Vios 



speedometer 

tachometer 

Bedakan…!!! 
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*Untuk mempermudah pengamatan panel instrumen 

tersebut, maka instrumen-instrumen pada panel tersebut 

disusun pada satu kelompok tempat di bawah posisi roda 

kemudi. Ukuran instrumen tersebut dibuat lebih kecil dari 

diameter roda kemudi. 

*Penentuan letak panel instrumen terhadap kedudukan 

garis pandangan horisontal pengemudi adalah sekitar 

3500. Hal ini didasarkan pada harga optimal sudut rotasi 

mata, terutama antara melihat depan dengan melihat ke 

panel instrumen. 

 



• Pemilihan huruf dan angka yang tepat pada instrumen 

memang harus dipertimbangkan agar dapat terbaca dengan 

jelas.  

• Hal-hal yang dapat jadi pertimbangan : 

1. Latar belakang warna huruf dan angka 

2. Besar huruf dan angka 

3. Cahaya penyinaran 

4. Jarak pembacaan 
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Gambar (a)  
Dimana kepala dan mata diam 

Gambar (b)  
Kedua mata boleh digerakkan  
tetapi kepala tetap diam 
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Kedua instrumen ini dapat menggunakan dua jenis penunjuk 

yaitu: 

1. Penunjuk analog (skala tetap - jarum bergerak) 

2. penunjuk digital 

• Dalam hal ketepatan penunjukan, jenis digital tentunya lebih 

unggul, akan tetapi bila nilai yang ditunjukkannya berubah secara 

cepat, maka akan menyulitkan pembacanan. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka perlu persyaratan-persyaratan lain, yaitu bentuk 

dan ukuran huruf relatif besar serta berwarna cerah (misalnya 

kuning), tetapi tidak boleh menyilaukan. 

• Dengan menggunakan penunjuk analog, maka dapat lebih 

memudahkan      pembacaan, karena pengemudi dapat 

memperkirakan penunjukan      berdasarkan pada sudut 

penyimpangan jarum. Tentunya arah putaran      jarum penunjuk 

juga harus diperhatikan. Arah putaran yang dikehendaki     adalah 

searah jarum jam (putar kanan). Kesederhanaan skala pada     

penunjuk analog juga akan memudahkan pembacaan. 

 

 

 



Contoh Tachometer susah dilihat Contoh Tachometer yang mudah 

dilihat 



Speedometer 

Yang susah dipantau Yang mudah dipantau 
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Pada bagian ini dinyatakan pada 3 keadaan, yaitu : 

 keadaan di bawah normal (ditandai dengan “C” kependekan 
dari  

    “COLD” ), 

 normal 

berbahaya (ditandai dengan “H” atau “HOT”). 

Desain pengukurnya tidak perlu mendetail, tetapi terdapat pembagian yang jelas 
bagian-bagian tersebut. 
 

Jenis yang dipakai dapat berupa skala tetap jarum bergerak. Pada skala pengukur 
ini perlu disertakan warna-warna yang tujuannya untuk memberikan kesan yang 
kuat pada saat pengemudi melihatnya dan memberikan tindakan yang tepat jika 

diperlukan. 
 



Suhu Meter 

Yang susah dipantau Yang mudah dipantau 
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Keadaan pengukur isi bahan bakar hampir sama dengan 

pengukur panas mesin.  

Oleh karena itu kedua pengukur tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu 
dalam panel instrumen. 

 
Alternatif lain yaitu dengan memakai sistem elektronik dengan sebaris 
lampu/LED yang berwarna. Hal ini juga diterapkan pada pengukur panas mesin. 
 



Fuel Meter 

Yang susah dipantau Yang mudah dipantau 
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Hal yang perlu diperhatikan untuk lampu indikator seperti indikator tekanan 
oli, rem tangan, pengisian aki, choke, dan sebagainya adalah :  

o bentuk symbol yang sederhana, umum dan mudah  

   dimengerti,  

o warna yang menarik perhatian,  

o serta semua lampu indikator dikelompokkan pada satu  

   tempat. 
 
 
 Kecepatan reaksi terhadap warna lampu indikator menurut yang paling cepat hingga 
paling lambat adalah : merah, hijau, kuning dan putih. Hal ini terutama bila antara 
symbol terhadap latar belakang tidak terdapat perbedaan kontras yang menyolok. 
Oleh karena itu untuk indikator digunakan lampu berwarna merah. 



*
Alat kontrol yang terdapat pada Dashboard digunakan untuk 

mengatur berbagai macam fungsi sebagai pelengkap pada mobil. 
Alat kontrol itu antara lain berupa : 

- Tombol choke 
- Kontrol lampu darurat 

- Kontrol lampu kabut 
- Kontrol ventilasi, dan lain-lain 

Disamping berupa kontrol pada dashboard, terdapat instrumen yang 
lain, misal : penyulut rokok. 

 

 
 

Alat-alat kontrol yang ada digambarkan secara symbol. Display simbol 
tersebut harus disesain menurut prinsip-prinsip berupa : gambar, 
sederhana, umum dan mudah dimengerti. 
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Cara kerja meliputi beberapa langkah.  

Pertama, dasbor mobil memiliki fasilitas proyeksi yang terdiri 

dari layar, sumber cahaya, serta serangkaian cermin. Cahaya 

dipancarkan melalui layar, lantas dibelokkan oleh cermin, dan 

diproyeksikan menuju kaca depan mobil (windscreen) 

Head-Up Display (HUD) mobil BMW Seri 5 dan 6 



Formula 1 Steering Wheel 
1. Pit lane speed limiter 
2. Differential + 
3. Engine push 
4. Gear upshift 
5. Traction control + 
6. Engine push setting switch 
7. Clutch lever 
8. Traction control 
9. Team info inlap 
10. Burn out 
11. Multifunctional switch 
12. Lambda 
13. Diagnostic 
14. Wing angle info switch 
15. Clutch 
16. Differential selective switch 
17. Team radio 
18. Traction control - 
19. Gear downshift 
20. Engine break 
21. Differential - 
22. Neutral 
23. Display page change 

Setir ini berisikan kenob dan tombol 
dengan fitur-fitur canggih 
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Mitsubishi Lancer Evolution dan Lancer EX 2.0 GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dashboard didesain landai ke depan dengan posisi panel utama yang ergonomis 
dan terdapat multi information display di bagian tengah tachometer. pada 
lingkar, terdapat shortcut audio switch, cruise control switch dan handsfree 
telephone & voice control mode. 
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* Honda Accord 

Jarak pandang yang luas karena adanya dashboard yang di desain landai. Desain 
Flat Blade Wiper dan pilar A yang tipis meningkatkan jarak pandang pengemudi ke 
berbagai arah dan memberikan keamanan pada saat menikung, belok dan berada 
dipersimpangan.  

http://www.hondamobiljakarta.com/honda-accord/
http://www.hondamobiljakarta.com/wp-content/uploads/2010/08/Honda_Accord_New_Full_Size3.jpg


Posisi mengemudi dan dashboard yang ergonomis memudahkan 

menjangkau tombol yang diinginkan.  

Letak Meter Cluster yang searah pandangan mata memungkinkan untuk 

melihat informasi dengan cepat dan jelas. 

http://www.hondamobiljakarta.com/wp-content/uploads/2010/08/ACCORD12.png
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Penelitian tentang kemampuan manusia untuk hidup dalam 

lingkungan kerja tertentu, yang dipengaruhi oleh temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran, bau-bauan, warna dan lain sebagainya.  

 



* Air Conditioner ( AC) 

*Air conditioner merupakan peralatan yang didesain memiliki 

empat fungsi, yaitu mengontrol temperatur, mengontrol 

sirkulasi udara, kelembaban, dan memurnikan udara. Dengan 

teknologi sirkulasi udara segar yang diembus AC dengan 

pengatur suhu otomatis membuat kualitas udara dalam sudah 

memnuhi rasa nyaman 

Panel  AC dengan Teknologi 4 Zone 

Nissan Micra Interior 


