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5.1. Kesimpulan 

Dalam merancang sistem kerja, ada interaksi antara manusia dan mesin 

sehingga diperlukan dimensi dari fasilitas ke rja sesuai dengan tubuh manusia. 

Penyebab utama dilakukan perancangan alat bantu bersumber pada posisi 

kerja dari operator mesin flat yang tidak nyaman, fasilitas kerja kurang 

memadai dan tidak ergonomis sehingga menimbulkan keluhan pada pekerja. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa data, maka disimpulkan bahwa : 

1. Peralatan kerja yang tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan keluhan 

pekerja pada bagian bahu, tangan, dan punggung karena bekerja dengan 

kondisi tempat duduk yang tidak didesain secara spesifik dan digunakan 

dalam jangka waktu yang lama sehingga perlu dilakukan penerapan 

ergonomi untuk perbaikan fasilitas kerja dengan perancangan alat bantu 

berupa kursi semi tegak yang didesain secara spesifik dan ergonomis. 

2. Hasil desain kursi yang diteliti menggunakan data anthopometri mengikuti 

data persentil 95% orang daerah Asia Tenggara yaitu data anthopometri 

untuk tinggi badan pada posisi duduk 86.4 cm, tinggi bahu pada posisi 

duduk 62.1 cm, jarak dari lipat lutut ke pantat 45 cm, tinggi lipat lutut 44.5 

cm, lebar bahu 46.6 cm, jarak dari siku ke ujung jari 40.5 cm dan jarak 

genggaman tangan ke punggung pada posisi tangan ke depan 70.8 cm 

3. Setelah adanya perbaikan kondisi kerja berupa perancangan alat bantu 

berupa kursi semi tegak yang diberi sandaran punggung dan sandaran 

tangan diharapkan kondisi kerja lebih ergonomis, membuat operator 

merasa nyaman, serta diharapkan tidak lagi beristirahat pada waktu 

bekerja sehingga membuat produktifitas perusahaan meningkat. 

4. Perancangan alat bantu tersebut dibuat dari bahan baku kayu, break even 

point dari biaya yang digunakan selama 7 hari kerja. 

5.2. Saran 

Disarankan untuk diperbaiki sesuai dengan aspek yang bersifat teknik, 

meliputi pembuatan alat bantu yang ergonomis kursi pekerja yang nyaman. 
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