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MOTTO 

 

                 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Menciptakan 

(Q.S. Al-‘Alaq : 1) 

 

                           

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada 

Allah, supaya kamu beruntung 

(Q.S. Ali Imran : 200) 

 

Let your plans be dark and impenetrable as night, and when 

you move, fall like a thunderbolt 

(Sun Tzu, Art of War) 

 

Hidup ini indah, 

syukuri, nikmati, hadapi 

(Marhabban Faizi R.) 
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Sebagai Alat Bantu Pengukuran Dimensi Tubuh 
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ABSTRAK 

 

 

Pada era digital saat ini banyak dikembangkan berbagai teknologi yang 

bermanfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi 

teknologi dimanfaatkan dengan sangat luas ke berbagai bidang. Salah satu 

bidang yang dapat menerapkan teknologi digital adalah antropometri. 

Pengukuran antropometri saat ini masih dikerjakan secara manual baik dengan 

mistar maupun kursi antropometri. Alat-alat ukur manual memerlukan waktu 

yang lama dan tentunya harga yang mahal untuk membeli alat beserta lisensinya. 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkanperangkat digital 

yang dapat mengukur secara cepat dan akurat. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa antropometri digital yang dirancang untuk mengukur tinggi tubuh, lebar 

tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki memiliki kapabilitas untuk mengukur 

secara akurat. 

 

Kata kunci: Antropometri, Antropometri Digital, Pengukuran Dimensi Tubuh 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan dunia industri 

saat ini. Berbagai produk teknologi sudah digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

dari berbagai sektor industri. Salah satu bentuk teknologi yang banyak digunakan dalam 

berbagai sektor industri adalah teknologi informasi dan komunikasi.  

Seiring berkembangnya teknologi informasi maka dikembangkan pula aplikasi-

aplikasi yang mampu membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada manusia memerlukan informasi yang 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Pada masa digital saat ini, masih terdapat bidang-bidang yang menggunakan cara-

cara manual untuk pengambilan suatu data maupun informasi, salah satunya adalah 

pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri biasanya dilakukan dengan 

menggunakan suatu instrumen ukur yang disebut kursi antropometri. 

Kursi antropometri yang ada pada saat ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

biaya yang mahal untuk membeli kursi antropometri, proses pembuatan kursi yang harus 

dipesan terlebih dahulu dan bisa memakan waktu yang lama, pengukuran yang dilakukan 

memerlukan waktu yang lama karena pengaturan alat yang tidak sederhana, kemungkinan 

terjadi kerusakan alat sangat tinggi terutama jika kursi antropometri sering digunakan. 

Pengukuran antropometri banyak digunakan dalam berbagai aktivitas, diantaranya 

dalam dalam perekrutan tentara dan sebagai alat bantu dalam praktikum ergonomi terkait 

pengukuran dimensi tubuh manusia yang ke depannya digunakan sebagai acuan dalam 

desain produk. 
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Pada perekrutan tentara banyak tahap yang dilakukan untuk dapat diterima masuk 

dalam akademi militer. Salah satu tes yang berkaitan dengan dengan pengukuran 

antropometri adalah tes kesehatan. Di dalam tes kesehatan tersebut tidak hanya diuji 

seberapa baik dan sehat panca indra dan organ fisik yang dimiliki calon tentara tetapi juga 

ukuran dimensi tubuh mulai dari tinggi, panjang tangan, dan panjang kaki akan diukur 

terutama bagi calon perwira yang mendaftar di Angkatan Udara. Pengukuran yang akurat 

dan cepat akan memberikan efisensi waktu yang berdampak besar karena pendaftar yang 

bisa sampai tahap tes kesehatan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan jika diukur skala 

nasional. 

Selanjutnya, dalam praktikum ergonomi dijumpai materi antropometri sebagai 

metode pengukuran dimensi tubuh manusia yang saat ini masih menggunakan instrumen 

manual, diantaranya mistar dan kursi antropometri. Kedua perangkat tersebut seperti yang 

telah disebutkan di atas memiliki berbagai kelemahan yang sebetulnya bila dapat diatasi 

akan memberikan manfaat yang besar terhadap efisiensi waktu. Pengukuran antropometri 

pada praktikum ergonomi ditujukan untuk merancang suatu produk yang ergonomis. Pada 

desain produk, pengukuran diperlukan sebagai dasar dalam merancang dimensi produk 

yang akan dibuat., tanpa adanya ukuran yang pas maka produk tidak akan sesuai dengan 

spesifikasi yang seharusnya dan dapat membuat ketidaknyamanan saat produk tersebut 

digunakan. Pengkuran antropometri pada desain produk tidak hanya melibatkan sisi 

akurasi saja tetapi juga waktu yang diperlukan untuk mengukur. Setiap produk yang 

dirancang memiliki batas waktu untuk diselesaikan, sehingga dengan pengukuran yang 

lebih efisien dari segi waktu akan sangat bermanfaat bagi desainer. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang bisa 

diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana menghasilkan suatu alat pengukuran antropometri digital yang 

dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pengukuran 

manual?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dapat diambil beberapa tujuan dari 

penelitian ini. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan suatu alat ukur digital yang dapat mengurangi investasi 

terhadap alat ukur manual dalam pengukuran antropometri. 

2. Menghasilkan suatu alat pengukuran digital yang dapat mengukur dengan 

cepat dan akurat sehingga dapat mengurangi aktivitas pengukuran secara 

manual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:  

1. Memberikan suatu alat yang dapat melakukan pengukuran secara digital. 

2. Membantu menyelesaikan persoalan investasi alat pengukuran yang 

cukup besar. 

3. Memberikan hasil aplikasi pengukuran digital yang cepat dan akurat 

4. Sebagai salah satu bahan bacaan dalam bidang antropometri 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dan tidak memperluas pembahasan yang akan diulas, maka perlu 

adanya pembatasan terhadap lingkup penelitian. Pembatasan masalah tersebut 

adalah : 

1. Ukuran yang dikembangkan memiliki batas 10 dimensi saja.  

2. Pengukuran digital dilakukan dengan jarak yang ditentukan. 

3. Orang/objek yang diukur merupakan manusia bertubuh normal dan tidak 

cacat fisik. 

4. Software yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6 untuk 

merancang user interface 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ukuran dimensi tubuh yang diukur memiliki ukuran rata-rata ukuran 

tubuh orang Indonesia 

2. Laki-laki dan perempuan tidak berpengaruh dalam skala perhitungan 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan asumsi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan masalah mengenai 

sistem pendukung keputusan untuk penyusunan rak komponen dengan 

kriteria komoditi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang mencakup objek 

penelitian, metode pengolahan data, tahap penelitian, dan diagram alir 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan hasil pengolahan data, rancangan sistem, dan 

pembahasan mengenai sistem pendukung keputusan susunan rak pada gudang 

komponen. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil perancangan sistem 

pendukung keputusan gudang komponen dan saran yang dapat 

menyempurnakan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti telah berhasil 

merancang aplikasi pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat mengurangi 

investasi pengadaan alat pengukuran manual. Aplikasi tersebut dapat dipakai 

dengan mudah di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kalijaga yang memiliki 

banyak komputer sehingga tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan alat serta dapat 

dikembangkan lebih jauh untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dengan membandingkan rata-

rata pengukuran digital dan pengukuran manual, maka dapat disimpulkan alat 

yang dirancang dapat mengukur dengan cepat dan akurat meskipun belum 

seluruh dimensi yang diukur. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk 

mengembangkan aplikasi dengan bahasa lain. Algoritma pengukuran yang 

dipakai pada penelitian ini dapat dikembangkan dalam bidang lain selain 

pengukuran. Diantaranya, pengenalan pola, mengenali kecacatan produk, 
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komposisi warna, dan lain sebagainya. Potensi dari penelitian lanjutan sangat 

besar sehingga diharapkan ada pengembangan yang lebih baik ke depan. 

Perbaikan lain yang perlu dilakukan adalah memperbaiki algoritma untuk 

penentuan jarak, mengukur lebar, dan menggunakan metode lain selain Vitruvian 

Man karena memiliki keterbatasan dalam mengukur dimensi tubuh terutama 

lebar. 
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