
Sistem komunikasi utama dalam tubuh manusia:

B. Sistem Kerja dan Kontrol pada Manusia

Sistem
Syaraf

Perangkat Penunjang:

• Otot

• Perangkat sensor 
tubuh (panca indera)

Sistem
Sirkulasi

• Darah

• Udara

• Cairan tubuh

Berfungsi
menunjang
aktivitas seluruh
organ tubuh

Berfungsi
mengontrol
keseimbangan kerja
internal tubuh
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Komunikasi antara Syaraf dan Otot
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Otak
Syaraf

Berfungsi Merespon Perintah Otot

Perintah

Fisiologi Kerja

Otot Paru-Paru
Jantung dan Aliran

Darah



OTOT

Otot terdiri atas sel-sel berbentuk serat yang panjang dan
lembut, serta dapat berkonstraksi ke satu arah.
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Jenis:
• Voluntary Muscles, otot yang bekerja secara sukarela menunggu

perintah
• Involuntary Muscles, otot yang bekerja terus tanpa menunggu

perintah
• Cardiac Muscles, otot yang bekerja secara khas pada jantung.
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• Ergonomi----fokus pada --- Voluntary Muscles, penting
perancangan kerja

• Voluntary Muscles, berserat panjang (berdimensi sd 30
cm) berbentuk silindris. Serat-serat tersebut dipersatukan

menjadi bentuk bundel urat daging sedangkan ujung-

ujungnya berubah menjadi serat kolagen (collagen Fibres)
yang melekat pada tulang.

• Serat otot yang berwarna merah—merapakan serat yang
banyak menyimpan oksigen yang dibutuhkan otot dalam
keadaanmelakukan kerja.

• Otot yang mengencang panjangnya akan berkurang dari

panjang asalnya.
• Besarnya tenaga otot bukan panjangnya otot, melainkan
banyaknya serat yang terkandung dalam otot.

• Otot yang berserat panjang dan sejajar dapat menjangkau

jauh tapi tidak kuat. Sedangkan otot yang berserat

pendek bersifat kuat tapi daya jangkaunya rendah



PARU-PARU

Udara
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Hidung

Pharinx

Tenggorokan

Paru Paru

Disaring dan
dihangatkan

Di dalamnya terdapat
pita suara



Aspek Ergonomi/ESPG/2016 6

Dalam paru-paru bercabang (Bronchioles)-- Bercabang buntu sebagai
gelembung udara—dalam gelembung terdapat gelembung lagi yang 
sangat halus (alveolus). Dinding Alveolus bersifat lembab dan tipis
sehingga molekul-molekul gas mudah melaluinya. Selain itu, 
dindingnya ada yang terbuka sehingga mempermudah hubungan
langsung dengan kapiler darah.

Dari tenggorokkan hingga Bronchioles memiki 3 lapisan:

• Epitel/Lapisan dalam

• Lapisan tengah berupa gelang-gelang tulang rawan dan daging
berotot polos.

• Lapisan luar (lapisan pengikat)

Dinding paru-paru dilapisi selaput tipis yang disebut pleura, yang terisi
cairan lympha



Jantung dan Aliran Darah

Jantung terletak dalam rongga dada yang 
dibungkus oleh 2 selaput jantung
(pericardium). Diantara dua selaput terisi
cairan lympha yang berguna untuk menahan
gesekan.  

Otot jantung bergerak di bawah kesadaran, 
dan pada ke-dua serambi jantung terdapat
simpul saraf yang merupakan cabang simpul
saraf tak sadar. 
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Darah dipompa ke luar dari Jantung—melalui pembuluh
nadi yang memiliki dinding lebih tebal dari pada
pembuluh balik.

Ketebalan dinding pembuluh nadi berpengaruh pada
tenaga pemompaan jantung untuk mengalirkan darah.

Pembuluh dibedakan menjadi:

• Aorta/pembuluh nadi besar: bertugas mengalirkan
darah keseluruh tubuh. Ke luar dari bilik kiri janting
dengan membawa muatan oksigen yang besar.

• Arteria Puimonalis: bertugas mengalirkan darah yang 
mengandung karbon dioksida dan uap air menuju
paru-paru.



Beban Kerja Fisik

Efisiensi Kerja

Konsumsi Energi dan Faktor-Faktor
yang Mempengaruhinya

Kekuatan (Strength) dan Ketahanan
(Endurance)



Efisiensi Kerja

Otot yang dalam keadaan awal memanjang dapat
mencapai kekuatan tertinggi pada saat mulai
berkontraksi.

Sikap anggota badan yang dapat
menghasilkan kekuatan terbesar pada gerakan
tertentu:

• Putaran ke dalam dari telapak tangan berkekuatan paling 
besar jika telapak tangan itu awalnya dalam keadaan
mengkilir ke luar maksimal.



• Putaran ke luar dari telapak tangan berkekuatan paling besar jika
diawali denga telapak tangan mengkilir ke dalam maksimal.

• Pelurusan siku berkekuatan paling besardiawali dengan posisi
menekuk penuh.

• Tekukan siku (posisi tangan terbuka) berkekuatan paling besar pada
sudut 90ᵒ

• Jika sedang duduk , mendorong dengan tangan, kekuatan paling
besar pada siku yang bersudut 150ᵒ - 160ᵒ dan dengan genggaman
tangan berjarak 70 cm dari sandaran punggung.

• Ungkitan paling kuat jika dalam posisi duduk dan genggaman ada
pada ketinggian antara bahu dan siku. Jika dalam posisi berdiri
genggaman itu harus pada ketinggian bahu.

• Dalam posisi berdiri kekuatan dapat lebih besar: menarik ke
belakang dari pada mendorong ke depan. Gerakan melintang di
depan badan akan lebih kuat jika mendorong dari pada menarik.

• Operator yang duduk menginjak pedal berkuatan paling besar jika
lutut menekuk 160ᵒ dan tngkaknya menekuk 120ᵒ. Kenyamanan
posisi mengaso paling besar bila lutut menekuk 105ᵒ - 135ᵒ



Konsumsi Energi dan Faktor-faktor
yang Mempengaruhinya

a. Metode Kerja
Metode kerja yang paling ideal adalah pengaturan dan
keseimbangan sikap tubuh yang baik dalam bekerja, sekurang-
kurangnya dalam hal gravitasi yang mempengaruhi titik beban
tubuh.

b. Posisi/Postur Tubuh saat Bekerja
1. Semua sikap tubuh membungkuk atau tidak alamiah

sebaiknya dihindari. Fleksi tubuh atau kepala ke arah
samping lebih melelahkan dari sedikit bungkuk ke arah
depan. Sikap tubuh yang disertai paling sidik kontraksi otot
statis dirasakan paling nyaman.



2. Posisi ekstensi lengan yang terus menerus baik ke depan
maupun ke samping harus dihindari. Selain menimbulkan
kelelahan posisi lengan seperti itu sangat mengurangi
ketepatan kerja dan keterampilan aktivitas tangan.

3. Selalu diusahakan agar bekerja dilakukan sambil duduk. Sikap
bekerja dengan kemungkinan duduk dan berdiri silih berganti
juga dianjurkan.

4. Kedua lengan harus bergerak bersama-sama atau dalam
arah yang berlawanan. Jika hanya satu lengan saja yang 
bergerak terus menerus, otot-otot tubuh lainnya akan
berkontraksi statis. Gerakan-gerakan yang berlawanan atau
setangkupmemungkinkan pula pengendalian saraf yang lebih
cermat terhadap aktivitas pekerjaan tangan.



c. Tingkat Kerja
Hirarki kerja dan Kalori yang dibutuhkan:

Jenis Pekerjaan
Kebutuhan Kalori Per-Hari

Pria Wanita

Ringan 2.400 2.000

Sedang 2.600 2.400

Berat 3.000 2.600



d. Desain Peralatan Kerja

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mendesain
peralatan kerja

• Mudah didekatkan pada tubuh dengan 1 tangan

• Dapat diturunkan/diletakan, dan digantung

• Sebaiknya ringan agar mudah digunakan dan disimpan

• Tidak licin ketika digenggam/sebaiknya menggunakan pegas

• Bagian tepi dan sudut dibuat tumpul



Kekuatan dan Ketahanan

Kekuatan Statis:
Gaya maksimum dimana otot dapat bekerja sekuat-kuatnya

ketika otot berada dalam posisi konstan seperti sebelum
kontraksi.

Kekuatan Dinamis:
Gaya maksimum yang dihasilkan saat otot-otot berkontraksi

penuh untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

Kekuatan berdasarkan Jenis Kelamin (sex):
Pada umumnya wanita dewasa memiliki kekuatan maksimal

2/3 dan kekuatan pria deawasa.



Kekuatan berdasarkan Usia:
Kekuatan manusia maksimal pada usia 30 hingga 40 tahun

Kehilangan kekuatan:

10% pada usia 40 tahun

15% pada usia 50 tahun

20% pada usia 60 tahun

25% pada usia 65 tahun

Kekuatan berdasarkan Fisik:
Rata-rata manusia bertubuh besar memiliki kekuatan lebih

besar. Kekuatan fisik tersebut dapat meningkat dengan
latihan (umumnya 12 minggu latihan kekuatan meningkat

30%-50%)

Ergonomi juga perlu memperhitungkan ketahanan manusia, 
yakni kemampuan untuk melakukan kerja secara berskala

terus menerus


