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Modul 1

Pengukuran Kerja Fisiologi

Defenisi Kerja:

Semua aktivitas yang secara sengaja dan berguna dilakukan manusia untuk menjamin

kelangsungan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai umat manusia secara

keseluruhan (Lehmann, 1995).

Faktor yang mempengaruhi hasil kerja (performansi kerja) manusia, dan dapat

dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1) Faktor diri (individu) merupakan faktor yang datangnya dari diri pekerja itu sendiri

dan seringkali sudah ada sebelum si pekerja yang bersangkutan mulai bekerja. Faktor

ini terdiri dari sikap, karakteristik fisik, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan,

pengalaman dll.

2) Faktor-faktor situasional merupakan faktor yang datangnya dari luar si pekerja dan

faktor ini bisa diubah-ubah oleh pimpinan dan sering disebut juga sebagai faktor

manajemen. Faktor ini terdiri dari lingkungan fisik, mesin dan peralatan, metode

kerja dll.

Jenis Kerja:

1. Kerja Fisik (otot)

adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya

(power)
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Secara umum, kerja fisik dibagi dua yaitu kerja statis dan kerja dinamis.

a. Kerja statis {tidak menghasilkan gerak, kontraksi otot bersifat isometris (kontraksi

dimana otot-otot tidak memanjang atau memendek sehingga tidak tampak suatu

gerakan yang nyata tetapi di dalam otot ada tegangan dan semua tegangan yang

dikeluarkan di dalam otot akan diubah menjadi panas), kelelahan lebih cepat terjadi}

b. Kerja dinamis {menghasilkan gerak, kontraksi otot bersifat isotonos dan ritmis

(kontraksi dimana otot-otot memanjang atau memendek secara bergantian dan di

dalam otot ada tegangan), kelelahan relatif agak lama terjadi}

2. Kerja Mental

Kerja mental merupakan kerja yang melibatkan proses berpikir dari otak dan pengeluaran

energinya relatif lebih sedikit dari kerja fisik.



Metode pengukuran kerja fisik:

1. Konsep Horse Power oleh Taylor

2. Tingkat konsumsi energi untuk mengukur pengeluaran energi

3. Perubahan tingkat kerja jantung dan konsumsi oksigen

Menurut Tiffin ada tiga kriteria untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap

manusia dalam suatu sistem kerja, yaitu :

1. Kriteria Faali

Kriteria faali meliputi: Kecepatan denyut jantung, konsumsi Oksigen, tekanan darah,

tingkat penguapan, temperatur tubuh, komposisi kimiawi dalam darah dan air seni.

Kriteria ini digunakan untuk mengetahui perubahan fungsi alat-alat tubuh.

2. Kriteria kejiwaan

Kriteria kejiwaan meliputi: pengujian tingkat kejiwaan pekerja, seperti tingkat

kejenuhan, emosi, motivasi, sikap dan lain-lain. Kriteria kejiwaan digunakan untuk

mengetahui perubahan kejiwaan yang timbul selama bekerja.

3. Kriteria Hasil Kerja

Kriteria hasil kerja meliputi: hasil kerja yang diperoleh dari pekerja. Kriteria ini

digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh kondisi kerja dengan melihat hasil kerja

yang diperoleh dari pekerja tersebut.



Pengukuran Konsumsi Energi

Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu

dengan pengukuran tekanan darah, aliran darah, komposisi kimia dalam darah, temperatur

tubuh, tingkat penguapan dan jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru-paru.

Hubungan antara energy expenditure dengan kecepatan heart rate (denyut jantung),

persamaan sebagai berikut :
Y =1,80411 −0,0229038X + 4,71733.10− 4 X 2

Dimana:

Y : Energi (kilokalori per menit)

: Rata-rata kecepatan denyut jantung (denyut per menit)

Konsumsi energi untuk kegiatan kerja tertentu bisa dituliskan dalam bentuk matematis

sebagai berikut :

KE = Et – Ei
Dimana :

K
E : Konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu (kilokalori/menit)
E
t : Pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu (kilokalori/menit)
E
i : Pengeluaran energi pada saat istirahat (kilokalori/menit)

Seorang operator produksi sebuah perusahaan ”ABC” pada saat bekerja rata-rata kecepatan

denyut jantungnya 123,6 denyut/menit, sedangkan pada saat istirahat rata-rata kecepatan denyut

jantung operator adalah 97,5 denyut/menit. Hitung konsumsi energi operator tersebut dalam

kilokalori/menit dan berapa konsumsi oksigennya?
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Terdapat tiga tingkat energi fisiologi yang umum :

1. Istirahat (jika pengeluaran energi diperlukan untuk mempertahankan kehidupan

tubuh dan biasa disebut metabolism basal)

2. Kerja aerobic (jika suplai oksigen pada otot sempurna)

3. Kerja anaerobic (jika suplai oksigen pada otot tdk sempurna)

Tabel 1. Aktivitas Dan Tingkat Energi
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Tabel 2. Klasifikasi Beban Kerja Dan Reaksi
Fisiologis

Energy
Expenditure Detak

Jantung

Konsu
msi

Tingkat
Pekerjaan

Ener
gi

Kkal /
menit Kkal /

8jam

Detak /
menit Liter / menit

Undully
Heavy >12.5

>600
0 >175 >2.5

Very
Heavy

10.0 –
12.5

4800 –
6000 150 – 175 2.0 – 2.5

Heavy 7.5 – 10.0
3600 –
4800 125 – 150 1.5 –2.0

Moderate 5.0 – 7.5
2400 –
3600 100 – 125 1.0 – 1.5

Light 2.5 – 5.0
1200 –
2400 60 – 100 0.5 – 1.0

Very Light < 2.5
<

1200
<
60 < 0.5

Ada beberapa definisi Muller (1962) sebagai berikut :

a. Denyut jantung selama istirahat (resting pulse) adalah rata-rata denyut jantung sebelum

suatu pekerjaan dimulai

b. Denyut jantung selama bekerja (working pulse) adalah rata-rata denyut jantung selama

seseorang bekerja

c. Denyut jantung untuk kerja (work pulse) adalah selisih antara denyut jantung selama

bekerja dan selama istirahat

d. Denyut jantung selama istirahat total (total recovery cost or recovery cost) adalah jumlah

aljabar denyut jantung saat suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut

berada pada kondisi istirahatnya



e. Denyut total (total work pulse or cardiac cost) adalah jumlah denyut jantung dari mulainya

suatu pekerjaan sampai denyut berada pada kondisi istirahatnya (resting level)

Denyut jantung pada berbagai macam kondisi kerja dapat dilihat dengan grafik

antara hubungan denyut jantung dengan waktu sebagai berikut :

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dalam “keadaan normal”

a. Waktu sebelum kerja (rest) kecepatan denyut jantung dalam keadaan konstan / stabil

walaupun ada perubahan kecepatan denyutnya tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya.

b. Waktu selama bekerja (work) kecepatan denyut jantung dalam keadaan cenderung

naik.Semakin lama waktu kerja yang dilakukan maka makin banyak energi yang keluar

sehingga kecepatan denyut jantung bertambah cepat naik.

c. Waktu setelah bekerja / waktu pemulihan / recovery kecepatan denyut jantung dalam

keadaan cenderung turun. Kondisi kerja yang lama maka perlu dibutuhkan waktu istirahat

yang digunakan untuk memulihkan energi kita terkumpul kembali setelah mencapai titik

puncak kelelahan.

Konsumsi energi berdasarkan kapasitas oksigen terukur

Konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen.

Jika satu liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 kcal energi.

R
=

T(B –
S)
B –
0,3



Dimana :

R : Istirahat yang dibutuhkan dalam menit (Recovery)

T : Total waktu kerja dalam menit

B : Kapasitas oksigen pada saat kerja (liter/menit)

S : Kapasitas oksigen pada saat diam (liter/menit)

Konsumsi energi berdasarkan denyut jantung (heart rate)

Jika denyut nadi dipantau selama istirahat, kerja dan pemulihan, maka recovery (waktu
pemulihan) untuk beristirahat meningkat sejalan dengan beban kerja. Dalam keadaan yang
ekstrim, pekerja tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup sehingga mengalami kelelahan
yang kronis. Murrel membuat metode untuk menentukan waktu istirahat sebagai kompensasi dari
pekerjaan fisik :

1,5)(K
S)T(KR






Dimana :

R : Istirahat yang dibutuhkan dalam menit (Recovery)

T : Total waktu kerja dalam menit

K : Konsumsi energi rata-rata untuk bekerja dalam kkal/menit

S : Konstanta ( Pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan dalam kkal/menit)

Penentuan nilai S dengan menggunakan rumus interpolasi, yaitu sebagai berikut:

S =a +(b −a) (y −x)

(z −x)

Dimana:

y = rata-rata denyut jantung bekerja per aktivitas

x = batas bawah rata-rata denyut jantung bekerja yang sesuai pada tabel klasifikasi

beban kerja dan reaksi fisiologis.

z = batas atas rata-rata denyut jantung bekerja yang sesuai pada tabel klasifikasi beban

kerja dan reaksi fisiologis.



a = batas bawah energy expenditure kkal/menit sesuai rata-rata denyut jantung pada

tabel klasifikasi beban kerja dan reaksi fisiologis

b = batas atas energy expenditure kkal/menit sesuai rata-rata denyut jantung pada tabel

klasifikasi beban kerja dan reaksi fisiologis.

Contoh soal:

Seorang pekerja mengangkat beban selama 5 menit dengan rata-rata kecepatan denyut nadinya

123,6 denyut/menit. Tentukan waktu istirahat teoritis pekerja tersebut !
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Menentukan Waktu Standar Dengan Metode Fisiologis

Pengukuran fisiologi dapat dipergunakan untuk membandingkan cost energy pada suatu

pekerjaan yang memenuhi waktu standar, dengan pekerjaan serupa yang tidak standard, tetapi

perbandingan harus dibuat untuk orang yang sama. hasilnya mungkin beberapa orang yang

memiliki performansi 150% hingga 160% menggunakan energi expenditure sama dengan

orang yang performansinya hanya 110% sampai 115%. Waktu standar ditentukan untuk tugas,

pekerjaan yang spesifik dan jelas definisinya. Dr. Lucien Brouha telah membuat tabel

klasifikasi beban kerja dalam reaksi fisiologi, untuk menentukan berat ringannya suatu

pekerjaan, seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Dengan Konsumsi Oksigen

OXYGEN ENERGY
HEART RATE

DURING
WORK
LOAD CONSUMPTION EXPENDITURE WORK (Beats per

(Liter/Minute)
(kkal/minute)

minute)

Light 0.5 – 1.0 2.5 – 5.0 60 – 100

Moderate 1.0 – 1.5 5.0 – 7.5 100 – 125

Heavy 1.5 – 2.0 7.5 – 10.0 125 – 150

Very Heavy 2.0 – 2.5 10.0 – 12.5 150 ‐ 175



Modul 2

Analisis Keluhan Kerja Fisik

Definisi Rangka dan Otot

Rangka adalah kumpulan berbagai macam tulang yang berfungsi sebagai: pemberi bentuk

tubuh, pelindung organ lunak, penopang tubuh, sistem sambungan untuk gerak pengendali,

tempat melekatnya otot, sebagai pengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan untuk menyerap gaya/

beban kejut yang dihasilkan oleh gerakan tubuh. Rangka tersusun atas 2 jenis, yaitu rangka aksial

dan apendikuler dan rangka terdiri dari 206 tulang. Sistem rangka merupakan suatu sistem organ

yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup (Ainul, 2015).

Otot adalah jaringan serat lunak yang bisa meregang dan mengkerut untuk menghasilkan

gerakan.Otot terdiri dari dua jenis, yaitu otot sadar yang bekerja secara sadar mengatur gerakan

tubuh dan otot tidak sadar yang kerjanya tidak dikendalikan secara sadar, biasanya terdapat pada

otot jantung.Otot memiliki sumber energi yang terdiri dari ATP  ADP+Energi di mana

dilakukan secara anaerobic/tanpa oksigen dan aerobic/dengan oksigen (Ainul, 2015).

Jenis-Jenis Tulang dan Otot

Tulang terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk tulang, yaitu:

Tulang pipih (tulang rusuk/iga, belikat, dan tengkorak), tulang pipa (tulang hasta, tibia/tulang

kering), tulang tak beraturan (tulang rahang dan tulang belakang), dan tulang pendek (tulang

telapak tangan, pergelangan tangan). Terdapat dua jenis sambungan tulang/kerangka pada tubuh

manusia, yaitu: sambungan kartilago untuk pergerakan yang relatif kecil dan sambungan

synovial untuk pergerakan putaran ruas tulang tangan dan kaki (Ainul, 2015).

Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut ini

merupakan ciri-ciri dan perbedaan dari masing-masing otot terebut:

Perbedaan Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung

Bentuk Gelendong Silindris Bercabang

Jumlah Inti sel Satu Banyak Banyak

Kerjanya Tidak Sadar Otot sadar Tidak Sadar

Letak inti Di tengah Di pinggir/tepi Di tengah

Letak Otot Organ dalam Di Tulang Di jantung

Reaksi Lambat Cepat Teratur



Rangsangan

Susunan Sel otot polos Sel otot lurik Sel otot lurik

Warna Polos Lurik (gelap-

terang)

Gelap-terang

Terminologi Gerakan

Gerakan pada bagian tubuh manusia memiliki terminologi atau cara gerakan yang

dihasilkan oleh otot yang menggerakan ranka tubuh pada saat melakukan aktivitas. Berikut ini

merupakan jenis-jenis terminology untuk gerakan tangan dan lengan:

- Fleksi: Gerakan penekukan atau pengurangan sudut antara bagian-bagian tubuh

- Ekstensi: pelurusan atau penambahan sudut antara bagian tubuh

- Abduksi: gerakan menjauhi bidang median

- Aduuksi: gerakan kearah bidang median

- Supinasi: gerakan membuka telapak tangan

- Pronasi: gerakan menelungkupkan telapak tangan

- dll

Pengertian Sendi dan Jenis-Jenis Sendi

Sendi merupakan penghubung tulang-tulang dalam suatu kerangka. Sambungan

antartulang/sendi terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Sambungan tetap: menyatukan dua buah tulang dengan kuat, sehingga tidak terdapat adanya

gerakan, contoh: tulang tengkorak.

- Sambungan kartilago: memungkinkan adanya sedkit gerakan, contoh: tulang punggung.

- Sendi Sinovial: memberikan flekibilitas lebih besar pada beberapa bidang gerak, contoh: bahu.

Jenis-jenis sendi berdasarkan cara pergerakkan:

- Sendi peluru: gerakan bebas ke segala arah, contoh: pinggul, bahu, dll.

- Sendi pelana: gerakan dua arah, contoh: ibu jari.

- Sendi engsel: gerakan satu arah, contoh: jari, siku, lutut.

- Sendi luncur: gerakan terbatas, contoh: bagian pergelangan tangan.

Jaringan penghubung pada bagian tubuh selain sendi, terdiri dari:

- Ligamen: penghubung antara tulang dengan tulang

- Tendon: penghubung antara otot dengan tulang

-Fascia: pengumpul dan pemisah otot



Keluhan pada Kerangka dan Otot yang Disebakan Pekerjaan

Keluhan pada kerangka dan otot seringkali dialami oleh pekerja yang biasanya

disebabkan oleh sikap kerja yang salah maupun kurangnya potensi alat-alat penunjang pekerjaan

yang digunakan. Berikut merupakan keluhan-keluhan tersebut (Ainul, 2015):

- Algias: penyakit para juru ketik, sekretaris, pekerja yang postur tubuhnya membungkuk ke

depan, vertebral sindrom pada pembawa barang, pengantar barang, dan penerjun.

- Osteo articular deviations: skoliois pada pemain biola dan operator kerja bangku, bungkuk

(kifosis) pada buruh angkut.

- Rasa nyeri pada otot dan tendon: rusaknya tendon achiles bagi para penari, tendon, dan

ekstensor panjang bagi para penabuh drum, tenosyvitis pada pemoles kaca, pemain piano, dan

tukang kayu.

- Iritasi pada cabang saraf tepi: Saraf ulnar bagi pengemudi kendaraan, tukang panic, reparasi

arloj, dll

- Repetition Strain Injury: semua rasa nyeri akibat pekerjaan yan dilakukan berulang-ulang



Modul 3

Antropometri

Pengertian Antropometri

Antropometri berasal dari kata anthro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran.

Secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai satu studi yang berkaitan dengan

pengukuran dimensi tubuh manusia, karena manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk,

ukuran tinggi dan lebar badan dan sebagainya.

Antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan

karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut

untuk penanganan masalah desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika

tersedia nilai mean (rata-rata) dan SD (standar deviasi) dari suatu distribusi normal, dan

distribusi normal tersebut dapat ditandai dengan adanya nilai mean (rata-rata) dan SD (standar

deviasi Antropometri secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu antropometri statis dimana

pengukuran dilakukan pada saat tubuh dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kedua

merupakan antropometri dinamis dikarenakan dimensi tubuh diukur dalam berbagai posisi tubuh

yang sedang bergerak. Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara linear (lurus)

dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasilnya dapat representatif , maka pengukuran

harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap individu.

Sumber Variabilitas

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan data pengukuran tubuh dalam

perancangan salah satunya adalah adanya keragaman individu dalam ukuran dan dimensi tubuh.

Variasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Usia

2. Jenis kelamin

3. Suku bangsa

4. Faktor kehamilan

5. Jenis Pekerjaan

6. Cacat tubuh

7. Keacakan



Tipe Perancangan

Perancangan yang dipengaruhi oleh ciri fisik manusia dan banyaknya faktor pembeda

satu dan lainnya maka terdapat empat prinsip dalam pemakaian data tersebut, yaitu:

1. Perancangan berdasarkan individu ysng ekstrem.

2. Perancangan berdasarkan nilai yang dapat disesuaikan.

3. Perancangan berdasarkan nilai individu.

4. Perancangan berdasarkan nilai rata-rata.
Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Statis

KELAS
SHIFT
JENIS KELAMIN
SUKU BANGSA

:
:
:
:

No. Data yang diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)

1. Berat badan Bb
2. Tinggi duduk tegak Tdt
3. Tinggi duduk normal Tdn
4. Tinggi mata duduk Tmd
5. Tinggi bahu duduk Tbd
6. Lebar bahu Lb
7. Siku ke bahu Skb
8. Tinggi siku duduk Tsd
9. Siku ke siku Sks
10. Tinggi sandaran punggung Tsp
11. Lebar sandaran duduk Lsd
12. Tinggi pinggang duduk Tpg
13. Lebar pinggang Lpg
14. Lebar pinggul Lp
15. Tebal perut duduk Tpd
16. Tebal paha Tp
17. Tinggi lutut duduk Tld
18. Tinggi popliteal Tpo
19. Pantat popliteal PP
20. Pantat ke lutut Pkl
21. Tinggi badan tegak Tbt
22. Tinggi mata berdiri Plb
23. Tinggi bahu berdiri Tbb
24. Tinggi siku berdiri Tsb
25. Tinggi pinggang berdiri Tpgb
26. Tinggi pinggul berdiri Tplb
27. Tinggi lutut berdiri Tlb
28. Panjang lengan bawah Plb
29. Tebal dada berdiri Tdb
30. Tebal perut berdiri Tpb
31. Jangkauan tangan ke atas Jtkt
32. Jangkauan tangan kedepan Jktd
33. Rentangan tangan Rt
34. Pangakal ke tangan Pkt
35. Lebar jari 2,3,4,5 Lj
36. Lebar tangan Lt
37. Tebal tangan Tt
38. Panjang jari 1 Pj 1

2 Pj 2
3 Pj 3
4 Pj 4
5 Pj 5

39. Panjang kaki Pk
40. Lebar kaki Lk



Lembar Pengamatan Pengukuran Data Antropometri Dinamis

No. Data yang Diukur Simbol
Hasil Pengukuran (˚)

1. Putaran lengan Pl
2. Putaran telapak tangan Ptt
3. Sudut telapak kaki Stk



Modul 4

DISPLAY

Display (alat peraga) adalah bagian dari lingkungan yang memberi informasi kepada

pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar (Sutalaksana, 1979).

FUNGSI DISPLAY

Display berfungsi sebagai “Sistem Komunikasi“ yang menghubungkan fasilitas kerja

maupun mesin kepada manusia (Nurmianto, 1996).

TIPE –TIPE DISPLAY

Tipe-tipe display terdiri dari berdasarkan tujuan, informasi, lingkungan, dan

panca indera. Tipe-tipe display sebagai berikut.

Jenis-jenis display berdasarkan tujuannya, display terdiri atas dua bagian

yaitu:

PENGERTIAN



1. Display Umum

Diantaranya mengenai aturan kepentingan umum

2. Display Khusus

Diantaranya mengenai aturan keselamatan kerja khusus (misalnya dalam industri

dan pekerjaan konstruksi)

Tipe-tipe display berdasarkan informasi, display terbagi atas 3 macam yaitu

kualitatif, kuantitatif, dan representatif:

1. Display Kualitatif

Display yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula berbentuk

data numerik, dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada



suatu sistem, contohnya: informasi atau tanda On – Off pada generator,

DINGIN, NORMAL dan PANAS pada pembacaan temperatur.

2. Display Kuantitatif

Display yang memperlihatkan informasi numerik, (berupa angka, nilai dari suatu

variabel) dan biasanya disajikan dalam bentuk digital ataupun analog untuk suatu

visual display.

Analog Indikator: Posisi jarum penunjuknya searah dengan besarnya nilai atau

sistem yang diwakilinya, analog indikator dapat ditambahkan dengan

menggunakan informasi kualitatif (misal merah berarti berbahaya).

Digital Indikator: Cocok untuk keperluan pencatatan.

Lux - Meter Humidity/Temp Meter

Hygrometer Hand Dinamometer



3 . DisplayRepresentatif

Display representatif adalah display yang menyediakan pemakai atau pekerja

dengan model pekerjaan “working model” atau “mimic diagram” dari mesin atau

sebuah proses. Display ini diperlukan dalam sistem remote kontrol besar, yang

digunakan pekerja untuk mengamati tugas dari setiap bagian pekerjaan, lokasi

atau penundaan yang dapat dilakukan dengan cepat. Contoh: Diagram sinyal

lintasan kereta api.

Tipe display berdasarkan lingkungan terbagi dalam dua macam yaitu:

1. Display dinamis adalah display yang menggambarkan perubahan menurut

waktu, contohnya mikroskop dan speedometer.

2. Display statis memberikan informasi yang tidak tergantung terhadap waktu,

misalnya informasi yang menggambarkan suatu kota.

Speedometer Mikroskop

Peta Jakarta



Tipe display berdasarkan panca indera yang menerimanya yaitu:

1. Visual display (dilihat) adalah display yang dapat dilihat dengan menggunakan

indera penglihatan yaitu mata.

2. Auditory display (didengar) adalah display yang dapat didengar dengan

menggunakan indera pendengaran yaitu telinga.

3. Tactual display (diraba) adalah display yang dapat disentuh dengan

menggunakan indera peraba yaitu kulit.

4. Taste display (dikecap) adalah display yang dapat dirasakan dengan

menggunakan indera pengecap yaitu lidah.

5. Olfactory display (dihidu) adalah display yang dapat dicium dengan

menggunakan indera penciuman yaitu hidung.



PENGGUNAANWARNA PADA DISPLAY

Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display. Berikut adalah arti

penggunaan warnanya:

1. Merah menunjukkan Larangan

2. Biru menunjukkan Petunjuk

3. Kuning menunjukkan Perhatian

Ketentuan penggunaan warna pada display adalah sebagai berikut:

a. Huruf merah latar belakang putih atau kebalikannya, atinya Larangan atau

peringatan keras.

b. Huruf putih latar belakang hitam atau huruf putih latar belakang biru , huruf

putih latar belakang hijau atau kebalikannya, artinya Petunjuk atau

pemberitahuan.

c. Huruf kuning latar belakang hitam atau kebalikannya, artinya Perhatian atau

Cautionatau peringatan.



Î Sebuah display tidak boleh menggunakan warna lebih dari tiga atau empat

warna



Prinsip – prinsip mendesain visual display ada 4 (empat) yaitu:

1. Proximity (kedekatan elemen)

Elemen-elemen diatur / diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan kedekatan

posisinya sehingga akan lebih mudah dalam memberikan suatu perkiraan.

baris kolom



2. Similarity ( kesamaan / kemiripan elemen)

Elemen-elemen yang sama (bentuk, ukuran, warna, dsb) akan dipersepsikan

sebagai bagian dari suatu bentuk dan dikelompokkan sebagai suatu kesatuan.

Disamping itu, sebuah display tidak boleh menggunakan lebih dari 3 atau 4 warna

digunakan bersama-sama.

Ukuran sama Warna sama

Elemen sebagai
bagian dari sebuah
bentuk.

“segitiga dalam
kotak”

3 segitiga bagian bawah dianggap sama

dengan segitiga lain dalam membentuk lingkaran



3. Symetry (simetris)

Elemen-elemen dalam perancangan display akan lebih baik dalam bentuk

simetrikal. Penyajian tulisan dan gambar harus seimbang.

Segitiga Æ Symetry

LingkaranÆ Continuity

Symetry



4. Continuity (kesinambungan pola)

Objek yang dipersepsikan sebagai suatu kesatuan/kelompok karena

adanya kesinambungan pola

Mengekstrak informasi yang bersifat kualitatif sehingga menjadi suatu

kesatuan yang utuh



Seperti halnya pada tanda dan skala, ukuran huruf, dan angka harus anda

sesuaikan dengan jarak yang anda perkirakan antara mata dengan peraga informasi.

Hurup Warna Latar Perbandingan Jarak terjauh dapat dilihat
Putih hitam 1: 13,3 36,5 meter
hitam putih 1 : 8 33,5 meter

Rumus berikut ini baik diterapkan

Rumus Ukuran Huruf & Angka

KETERANGAN RUMUS

Tinggi huruf kecil (h) 2/3 H

Lebar huruf besar 2/3 H

Lebar huruf kecil 2/3 h

Tebal huruf besar 1/6 H

Tebal huruf kecil 1/6 h

Jarak antara dua 1/4 H
huruf

Jarak antar huruf dan
angka

1/5 H

Jarak antara 2 kata 2/3 H



Ukuran Huruf & Angka

Tinggi huruf atau angka dalam mmI =
Jarak Visual dalam mm

200
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