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ABSTRAK 
 

 
Seiring dengan perkembangan jaman, gaya gidup masyarakat semakin 

modern dan pengguna notebook pun semakin bertambah, misalnya pada kalangan 
eksekutif muda atau businessman yang sering melakukan transaksi bisnis di 
tempat-tempat umum, atau kalangan mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas 
sembari menikmati makanan yang dipesan hanya dalam 5 menit saja, oleh karena 
itu munculah berbagai macam restoran cepat saji. 

Kafe Gajahmada merupakan sebuah kafe yang terletak di salah satu jalan 
utama kota Mojokerto yang memiliki gaya arsitektur minimalis. Selain 
menyediakan berbagai macam makanan cepat saji, kafe ini juga dilengkapi 
dengan free hotspot (Wi-Fi), sehingga konsumen yang membawa notebook dapat 
menjelajah internet secara gratis dan menjadi sebuah tempat bersosialisasi yang 
menarik sehingga memberikan keuntungan baik terhadap konsumen maupun 
pemilik kafe itu sendiri. Pada saat pengguna beraktifitas di atas meja makan, 
mereka tidak menyadari akan bahaya yang mungkin saja bisa menimpa diri 
mereka. Pada kasus yang pernah terjadi minuman tersenggol dan tumpah sehingga 
airnya mengenai notebook dan baterei charger bertegangan tinggi yang 
menyebabkan notebook mengalami kerusakan sekaligus membahayakan 
keselamatan pelanggan. Hal ini dikarenakan tidak ada tempat menaruh minuman 
yang lebih aman karena desain meja pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai 
tempat makan saja. Selain itu kursi yang dipakai pun tingkat ergonomisnya masih 
kurang, hal ini ditandai dengan adanya ketidaknyamanan pengguna saat duduk 
disebabkan oleh rasa lelah (fatique) yang berlebihan pada bagian pinggul dan 
punggung, karena desain dudukan dan sandaran kursi yang tidak sesuai sehingga 
pengguna tidak akan tahan untuk duduk berlama-lama dengan intensitas waktu 
yang panjang.  

Atas masalah tersebut maka muncullah ide untuk membuat meja dan kursi 
restoran cepat saji yang lebih ergonomis, sehingga memberikan kenyamanan dan 
keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan analisa data perancangan desain meja dan kursi usulan adalah 
sebagai berikut: Untuk merancang kursi adalah: Tinggi dudukan kursi = 43 cm, 
panjang dudukan kursi = 40 cm, lebar dudukan kursi   38 cm, tinggi sandaran 
kursi= 55 cm, dan lebar sandaran kursi = 40 cm. Sedangkan  untuk merancang 
meja adalah: Panjang meja = 72 cm, lebar meja = 47 cm dan tinggi meja = 71 cm. 
 
 
Kata kunci: gajahmada,ergomonomis,meja,kursi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, gaya gidup masyarakat semakin 

modern dan pengguna notebook pun semakin bertambah, misalnya pada kalangan 

eksekutif muda atau businessman yang sering melakukan transaksi bisnis di 

tempat-tempat umum, atau kalangan mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas 

sembari menikmati makanan yang dipesan hanya dalam 5 menit saja, oleh karena 

itu munculah berbagai macam restoran cepat saji. 

Kafe Gajahmada merupakan sebuah kafe yang terletak di salah satu jalan 

utama kota Mojokerto yang memiliki gaya arsitektur minimalis. Selain 

menyediakan berbagai macam makanan cepat saji, kafe ini juga dilengkapi 

dengan free hotspot (Wi-Fi), sehingga konsumen yang membawa notebook dapat 

menjelajah internet secara gratis dan menjadi sebuah tempat bersosialisasi yang 

menarik sehingga memberikan keuntungan baik terhadap konsumen maupun 

pemilik kafe itu sendiri. Pada saat pengguna beraktifitas di atas meja makan, 

mereka tidak menyadari akan bahaya yang mungkin saja bisa menimpa diri 

mereka. Pada kasus yang pernah terjadi minuman tersenggol dan tumpah sehingga 

airnya mengenai notebook dan baterei charger bertegangan tinggi yang 

menyebabkan notebook mengalami kerusakan sekaligus membahayakan 

keselamatan pelanggan. Hal ini dikarenakan tidak ada tempat menaruh minuman 

yang lebih aman karena desain meja pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai 

tempat makan saja. Selain itu kursi yang dipakai pun tingkat ergonomisnya masih 
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kurang, hal ini ditandai dengan adanya ketidaknyamanan pengguna saat duduk 

disebabkan oleh rasa lelah (fatique) yang berlebihan pada bagian pinggul dan 

punggung, karena desain dudukan dan sandaran kursi yang tidak sesuai sehingga 

pengguna tidak akan tahan untuk duduk berlama-lama dengan intensitas waktu 

yang panjang.  

Selain pelayanan dan kualitas produk yang harus tetap dijaga pemilik gerai 

hendaknya juga memperhatikan beberapa faktor kenyamanan pelanggan lainnya. 

Atas masalah tersebut maka muncullah ide untuk membuat meja dan kursi 

restoran cepat saji yang lebih ergonomis, sehingga memberikan kenyamanan dan 

keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “ Bagaimana merancang meja dan kursi restoran cepat saji 

yang lebih ergonomis?“.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Data anthropometri dan responden untuk desain meja orang dewasa hanya 

dilakukan di Kafe Gajahmada Mojokerto sebanyak 30 orang ( 15 laki – laki 

dan 15 perempuan ). 
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2. Faktor Anthropometri terhadap interior meja dan kursi yang meliputi tinggi, 

lebar dan panjang. 

3. Penambahan fungsi pada desain meja makan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh si pengguna sesuai dengan permasalahan yang ada. 

4. Persentil yang digunakan adalah persentil 5 , 50 dan  95. 

5. Desain meja makan dan kursi untuk ukuran orang dewasa Indonesia dan yang 

serumpun ( ras Asia ). 

6. Tingkat keyakinan sebesar 95% dan  tingkat  ketelitian  sebesar  5%. 

7. Desain meja dan kursi hanya untuk satu orang pengguna. 

 

1.4. Asumsi-asumsi 

Asumsi – asumsi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian yaitu : 

1. Tidak ada perubahan posisi penggunaan meja dan kursi oleh si pemakai. 

2. Desain disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan si 

pemakai. 

3. Semua responden dalam menjawab kuesioner dapat menjawab dengan baik. 

4. Biaya dalam proses pembuatan tibak dibatasi untuk tingkat kualitas tertentu. 

5. Bahan baku pembuatan produk tidak dibatasi oleh satu macam jenis bahan. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

Merancang meja dan kursi restoran cepat saji yang lebih ergonomis sesuai 

dengan permasalahan yang ada. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Bagi penulis 

Untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahan, agar dapat 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

ergonomi secara teoritis dan praktis. 

2. Bagi Perguruan Tinggi. 

Sebagai tambahan wawasan dan khasanah pengetahuan perpustakaan dan 

bahan studi banding bagi mahasiswa yang berminat dengan masalah ini. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada semua orang agar lebih berhati-hati terhadap 

sesuatu yang kelihatannya aman padahal terdapat bahaya yang mungkin saja 

bisa terjadi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga dapat 

mencegah kerugian yang bisa ditimbulkan 

 

1.7  Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian dalam laporan tugas akhir ini mengikuti uraian yang 

diberikan pada satiap bab yang berurutan untuk memudahkan pembahasannya. 

Dari pokok-pokok permasalahan dapat dibagi menjadi enam bab seperti 

dijelaskan dibawah ini. 
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BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang,perumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat 

penelitian,pembahasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai 

landasan dalam penyelesaian masalah terkait langsung dengan 

metode penelitian yang digunakan sebagai kerangka pemecahan 

masalah. Pencarian sumber informasi tersebut dapat buku,jurnal 

penelitian,sumber literature lain,dan studi terhadap penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang uraian langka-langka penelitian yang 

dilakukan,selain juga merupakan gambaran kerangka berfikir 

penulisan dalam bentuk Flow chart 

BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengidentifikasi seluruh data yang dikumpulkan dalam penelitian 

serta pengolahan data yang berhubungan dengan perbaikan sistem 

kerja tersebut untuk mendapatkan standart operasi yang lebih baik. 

Menganalisis terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

sebelumnya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian, yakni pengolahan data 

dan analisis permasalahan maka dapat disimpulkan suatu usulan 

perbaikan ukuran & bentuk desain meja.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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