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Abstrak 

 

Seiring dengan perkembangan jaman suatu produk akan selalu mengalami 

inovasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Keberhasilan industri dalam 

menghadapi persaingan ditentukan oleh keberhasilan dalam merancang dan 

mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kecepatan 

industri tersebut dalam beradaptasi/merespon perubahan keinginan konsumennya. 

Saat ini meja komputer merupakan salah satu alat bantu yang sangat 

dibutuhkan oleh banyak orang/pengguna komputer. Namun pada kenyataanya 

meja komputer merk AZTEC yang ada saat ini, salah satunya monitor berada di 

bawah meja yang menyebabkan terasa sakit pada leher dan punggung apabila 

terlalu lama menggunakannya meja komputer. Sedangkan dalam ilmu ergonomi, 

posisi kerja yang benar ialah posisi tubuh tetap tegak agar kerangka tubuh dapat 

menopang tubuh dengan tepat. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan perancangan meja 

komputer yang ergonomis sehingga mampu memberikan kemudahan dan 

kenyamanan dalam penggunaannya. Untuk itu digunakan metode Antropometri. 

Berdasarkan hasil perhitungan penentuan ukuran yaitu panjang adalah 168 

cm, lebar 55 cm, tinggi 76 cm, tinggi tempat LCD 24 cm, panjang tempat LCD 39 

cm, tebal tempat LCD 9 cm, tinggi tempat CPU 40 cm, lebar tempat CPU 20 cm, 

tinggi pembatas kaki 15 cm, panjang pembatas kaki adalah 73 cm, tebal dan lebar 

kaki meja 2 cm. 

 

 

Kata kunci : Ergonomi, Antropometri, Persentil, Inovasi meja komputer 
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Abstract 

 

Along with the development of a product will always have innovation in 

accordance with the needs of its users. The success of the industry in the face of 

competition is determined by the success in designing and developing products 

that conform to the wishes of consumers and the industry in adapting 

speed/response to changing consumer desires. 

Nowadays computer desk is one of the tools that are needed by many 

people/users computer. But the fact AZTEC computer desk brands available 

today, one of which monitor was under the table which causes pain in the neck 

and back when too old to use desk computer. While the science of ergonomics, 

work position is correct body position in order to remain upright body frame can 

support the body properly. 

The purpose of this research is to design an ergonomic computer desk so 

as to provide ease and comfort of use. Anthropometric methods used to it. 

Anthropometry can be expressed as a study related to the measurement of human 

body dimensions. 

Based on the calculation determining the size of length is 168 cm, width 

55 cm, height 76 cm, height 24 cm LCD, LCD place 39 cm long, 9 cm thick LCD 

spot, where the CPU 40 cm high, 20 cm width of the CPU, the high limiting leg 

15 cm, length was 73 cm barrier leg, table legs thick and 2 cm wide. 

 

 

Keywords: Ergonomics, Anthropometrics, Percentile, Innovation computer table 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam zaman kemajuan teknologi yang lebih mempermudahkan kerja 

maupun aktifitas manusia telah bermunculan peralatan ciptaan baru yang 

mempunyai daya guna lebih dari pada dasar kemampuan sebelumnya. Hal ini 

ditunjang pula dengan ketersediaan alat penunjang untuk pembuatan dan semakin 

kompleksnya kebutuhan manusia akan sebuah kemudahan. 

Dalam menggunakan suatu produk, pengguna akan selalu mencari yang 

lebih praktis dalam penggunaannya, karena hal ini akan sangat meringankan 

beban pengguna dalam menggunakannya. Seiring dengan perkembangan jaman 

suatu produk akan selalu mengalami inovasi sesuai dengan kebutuhan 

penggunanya. Keberhasilan industri dalam menghadapi persaingan ditentukan 

oleh keberhasilan dalam merancang dan mengembangkan produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen dan kecepatan industri tersebut dalam beradaptasi / 

merespon perubahan keinginan konsumennya. 

Meja komputer merupakan salah satu alat bantu yang cukup praktis dalam 

penggunaan maupun sebagai wadah bagi komputer itu sendiri. Namun pada 

kenyataanya meja komputer merk AZTEC yang ada saat ini, pada saat 

menggunakannya, pengguna meja komputer tersebut harus merunduk untuk 

melihat monitor karena monitor berada di bawah meja yang menyebabkan terasa 

sakit pada leher dan punggung apabila terlalu lama menggunakan meja komputer 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



2 
 

 
 

tersebut disamping itu pula pengguna meja komputer harus menarik laci keyboard 

terlebih dahulu sehingga posisi duduk pengguna meja komputer akan lebih jauh 

untuk meraih mouse, jika orang yang menggunakan meja tergolong pendek, maka 

pengguna cenderung kesusahan dalam meraih mouse. Sedangkan dalam ilmu 

ergonomi, posisi kerja yang benar ialah posisi tubuh tetap tegak agar kerangka 

tubuh dapat menopang tubuh dengan tepat. 

Dari permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk merancang dan mengembangkan produk inovasi meja komputer yang 

ergonomis sehingga memiliki kenyamanan dalam penggunaannya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

dihadapi, yaitu : 

“Bagaimana merancang meja komputer yang ergonomis dari yang sudah 

ada saat ini ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya membahas desain meja komputer yang bersifat multifungsi, 

untuk meja belajar dan meja kerja. 

2. Pengukuran antropometri hanya digunakan pada ukuran meja. 

3. Data antropometri disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yaitu mahasiswa 

teknik industri dengan pertimbangan usia antara 21 - 25 tahun. 
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4. Peneliti tidak membahas nilai biaya dan nilai estetika dari meja komputer. 

5. Meja komputer yang digunakan sebagai pembanding adalah merk AZTEC. 

6.  Persentil  yang digunakan adalah persentil 5% dan 50%. 

7. Tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 5%. 

8. Layar LCD yang digunakan adalah merk BENQ. 

9. Kursi yang digunakan adalah kursi lipat merk SANKIN. 

 

1.4 Asumsi 

Adapun asumsi–asumsi digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kondisi pengguna diukur dalam keadaan baik. 

2. Desain disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan 

penggunanya. 

3. Tidak terdapat kelalaian dalam melakukan pengukuran data anthropometri. 

4. Jumlah pengguna yang diukur dapat mewakili semua pengguna meja 

komputer. 

5. Meja komputer yang dirancang dan dibuat ini bisa digunakan untuk 

mahasiswa, Penelitian ini dilakukan di lingkungan Teknik Industri UPN 

“Veteran” Jawa Timur. 

 

1.5 Tujuan  

Melakukan perancangan meja komputer yang ergonomis sehingga mampu 

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya. 
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1.6 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti. 

Sebagai latihan untuk menerapkan teori yang diberikan dibangku kuliah dalam 

permasalahan nyata diperusahaan. 

2. Bagi Pengguna (penguna meja komputer). 

Memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mengurangi efek kelelahan 

dalam melakukan kegiatan menulis dan penggunaan komputer. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan. 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis 

dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan terhadap 

perancangan dan pengembangan produk sehingga masih dapat dikembangkan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan karya tulis karena sistematika penyusunan memuat 

seluruh isi karya tulis secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 

mengenai masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini makalah skripsi yang 

dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan  ruang 

lingkup sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan teori-teori mengenai obyek produk yaitu, teori 

mengenai ergonomi dan desain perancangan produk. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisikan mengenai lokasi penelitian, metode pengupulan data 

dan langkah pemecahan masalah. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menjelaskan pengumpulan data dan perancangan meja komputer yang 

ergonomis dan multifungsi. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas 

serta memberikan saran yang bermanfaat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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