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PENGERTIAN ERGONOMIK

Ilmu terapan dan desain peralatan untuk mengurangi kelelahan

dan ketidaknyamanan operator. 
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PRINSIP ERGONOMIK

1. Menjadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau

2. Bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok

3. Bekerja dengan postur yang sesuai

4. Mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan

5. Meminimalkan kepenatan/keletihan

6. Mengurangi pengulangan yang berlebihan

7. Memberikan jaka ruang dan akses

8. Meminimalkan kontak stress 

9. Memberikan mobilisasi dan mengubah

postur/posisi

10.Menahan getaran

11.Menciptakan lingkungan yang tepat

Fisikal



PRINSIP ERGONOMIK

1. Adanya standarisasi

2. Menbuat stereotype 

3. Menghubungkan aksi dengan persepsi

4. Mempermudah penerapan suatu informasi

5. Menyajikan informasi pada level yang tepat secara

detail

6. Memberikan gambaran yang jelas

7. Membuat redundansi, misalnya warna yang 

berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain 

8. Membuat pola/pattens

9. Memberikan stimulan yang bervariasi sesuai

kondisi

10.Memberikan umpan balik secara cepat seketika

Kognitif



CONTOH-CONTOH ERGONOMIK

Ergonomi harus bisa memahami selurah kondisi manusia, baik dari

segi anatomi, fisiologi, psikologi, engeneering, manajemen dan 

desain/perancangan untuk melaksanakan tugas yang berguna. 

Contoh penerapan ergonomik

1. Masalah Lingkungan

2. Masalah Kesehatan

3. Penggunaan Warna

Pengaturan tempat duduk yang dapat disesusaikan

dengan semua pengguna. 



MASALAH LINGKUNGAN
Pengaturan tempat duduk yang dapat disesusaikan

dengan semua pengguna. 



MASALAH KESEHATAN

Posisi fisik, kondisi lingkungan (temperature, kelembaban), 

cahaya dan gangguan. 

Temperatur, yakni suhu yang terlalu panas atau dingin akan

mempengaruhi kinerja dan kesehatan. Penelitian menunjukkan

bahwa kinerja seseorang akan menurun pada suhu yang tinggi

atau rendah karena hilangnya konsentrasi.



MASALAH KESEHATAN
Pencahayaan, yakni tingkat pencahayaan harus

disesuaikan dengan lingkungan kerja. 

Pencahayaan yang cukup dengan posisi yang 

tepat harus disediakan untuk memudahkan

pengguna melihat layar

Suara atau kebisingan, yakni suara

yang berlebihan dapat membahayakan

kesehatan. Tingkat suara atau kebisingan

harus dipertahankan pada level yang 

sesuai atau nyaman karena suara dapat

menjadi stimulus bagi pengguna dan 

menjadi suatu konfirmasi terhadap

aktifitas sistem



MASALAH KESEHATAN

Waktu, yakni waktu yang perlu diperlukan pengguna untuk

mengakses sistem juga harus diperhatikan. 

Ada beberapa perangkat keras yang membahayakan kesehatan

jika diakses dalam waktu yang lama seperti display CRT tidak

baik untuk wanita hamil



PENGGUNAAN WARNA

Warna yang digunakan pada display harus dapat dibedakan

dan tidak mempengaruhi kontras. Jika warna digunakan sebagai

indikator, maka harus disertakan informasi lainnya. Warna juga 

berkaitan dengan kesepakatan yang umum dan sesuai dengan

harapan pengguna, misalnya merah digunakan untuk menandai

peringatan, hijau untuk sistem yang sedang berjalan dengan

normal, dan sebagainya



BAGAIMANA MENGATASI MASALAH 
ERGONOMIK SAAT MENGGUNAKAN 
KOMPUTER?



TUGAS 3

• BuatlahVideo (Real atau Animasi) yang mampu menjelaskan

kepada masyarakat bagaimana Penerapan Ergonomik saat

bekerja dengan Komputer.

• Anda bebas memilih solusi ergonomi dari beberapa permasalahan

masyarakat saat menggunakan Komputer dengan menerapkan

ergonomi pada komputer

• DurasiVideo 5 s.d 7 Menit.

• Video wajib diunggah keYoutube dan memberikan Link Videonya

di Trello.

• Pengumpulan Paling lambat 01 April 2020 Pukul 21.00



POINT TUGAS

• Tugas 1 = 5 Point (13 Maret 2020)

• Tugas 2 = 5 Point (20 Maret 2020)

• Tugas 3 = 20 Point (01 April 2020)
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