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As companies adopt management philosophies of continuous productivity and quality 

improvement to survive in the increasingly competitive world market, the need for industrial 
“ergonomics” engineers is growing. Why ? Industrial “ergonomics” engineers are the only 

engineering professionals trained as productivity and quality improvement specialists 

(Institute of Industrial Engineers – http://www.iienet.org/ieedu.htm) 

   

Pendahuluan 
 

Ada phenomena menarik yang melanda dunia industri nasional yang bisa  dirasakan 
setengah dekade belakangan ini.  Yang jelas dan pasti adalah adanya kecenderungan 
telah terjadi proses ”deindustrialisasi” yang ditunjukkan dengan enggannya investor 
asing atau konglomerat (pemilik uang) untuk melakukan investasi di sektor 
industri ”penghasil devisa” manufaktur dalam mengolah bahan baku, memberi nilai 
tambah dan berorientasi ekspor.   Begitu pula telah terjadi pergeseran besar-besaran 
dalam peran maupun struktur industri nasional kita yaitu bermula adanya kemauan dan 
sekaligus berani  untuk bermain di sektor manufaktur --- bahkan diantaranya juga 
memunculkan rancangan produk (engineering design) sendiri --- untuk kemudian beralih 
peran sekedar melayani jalur distribusi barang dan penyedia suku-cadang.  Bukan 
pilihan strategi bisnis yang salah, kalau orientasinya sebatas bagaimana bisa menarik 
modal dan keuntungan besar secepatnya dengan resiko yang hampir tidak ada.  Bisa 
pula dimengerti kalau sebagian besar konglomerat ”nasional” dan penguasa uang di 
negeri ini melakukan pilihan bisnis seperti itu.  Secara lahiriah bukankah mereka ini lebih 
bernaluri sebagai pedagang, gambler, atau opportunis daripada mewarisi sebuah tradisi 
sebagai perancang maupun inovator produk?  Sungguh sebuah pilihan yang cenderung 
menihilkan arti idealisme, profesionalisme bahkan nasionalisme/patriotisme.  Kita 
tampaknya lebih senang dan bangga sebagai konsumen daripada produsen dan cukup 
puas memperoleh devisa dengan menjual sumber daya alam mentah daripada 
memproduksi barang yang bernilai tambah lebih besar. 

 
Tanpa ingin terjebak dalam persoalan yang menjurus ke ranah politik makro diluar 
konteks tema dan substansi yang ada; sebuah analisis akal sehat ingin dibuat dan  
difokuskan dalam persoalan-persoalan teknis mikro di lantai produksi yang justru 
menjadi akar permasalahan terpuruknya sector industri nasional.  Tidak mudah memang 
untuk menyimpulkan faktor apa saja yang menjadi akar permasalahan;  begitu pula tidak 

___________ 
*) Disampaikan dalam acara Seminar Nasional K3 ”Revitalisasi SDM K-3 di Perusahaan dalam 
Menghadapi Era Globalisasi dan Pasar Bebas”  yang diselenggarakan oleh Lembaga Profesi 
Sumber Daya Manusia Indonesia (LP2SDMI) pada tanggal 9-10 Mei 2007 di Jakarta. 
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cukup sederhana untuk sekedar menimpakan semua persoalan sebagai ekspresi 
ketidak-mampuan manajemen didalam menghadapi tantangan pesaingan global. 
Namun kalau melihat berberbagai kasus yang terjadi dan cenderung untuk 
dijadikan ”kambing hitam” terpuruknya industri nasional, barangkali semuanya terletak 
pada ketidak-berdayaannya didalam menghadapi persaingan global.  Kalau kemudian 
mau ditarik lebih jauh lagi faktor rendahnya tingkat produktivitas kerja tampaknya lebih 
merupakan akar dari semua pokok permasalahan yang ada. 
 

 

Tantangan Global Dunia Industri 
 
Globalisasi bisa dipersepsikan macam-macam tergantung dari sisi dan kepentingan apa 
orang mampu memahaminya. Globalisasi bisa dianggap sebagai bentuk ancaman 
terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi arus perubahan.  Globalisasi 
seringkali digambarkan sebagai bentuk ”kapitalisme baru” dari negara-negara industri 
untuk melanjutkan hegemoni dan menjadikan bekas negara-negara koloni mereka 
menjadi pasar terbuka.  Namun globalisasi juga bisa dipersepsikan sebagai peluang 
besar bagi mereka yang mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan 
menggunakan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalannya.  Bagi industri arti 
globalisasi tidak sekedar merubah skala pasar maupun arus distribusi barang.  Lebih 
jauh dari itu, globalisasi akan memberikan perubahan paradima yang harus diikuti dan 
memerlukan antisipasi yang tepat kalau industri nasional tidak ingin gulung tikar.    
 
Globalisasi telah membawa semua persoalan menjadi semakin kompleks, persaingan 
semakin keras, dan memerlukan perubahan-perubahan baik dalam struktur organisasi, 
manajemen maupun sumber daya pendukung operasional di lini produksi.  Industri yang 
dahulunya dioperasikan dengan konsep pemanfaatan sumber daya (material, enersi, 
modal, dan manusia) yang serba terbatas --- untuk itu sistem produksi harus benar-
benar dioperasikan secara efektif dan efisien --- dalam era global ini haruslah kemudian 
dikembangkan dengan penguasaan infomasi (knowledge based industry) dan jaringan 
kerja (networking) yang lebih sinergetik.  Sistem produksi yang dahulunya 
dikembangkan melalui konsep produksi masal (mass-production) dengan bertumpu 
pada pembuatan produk-produk standard, cenderung kemudian harus ditata kembali 
secara fleksibel dan responsif ke upaya pemenuhan kepuasan kustomer yang sangat 
beragam (mass-customization) dengan pasar yang lebih luas (mass-marketing).   
 
Begitu juga organisasi industri yang awalnya dirancang mengikuti pola struktur hirarki-
birokrasi yang menempatkan manusia sebagai pekerja (karyawan) pabrik, selanjutnya 
beranjak dan bergeser maju dalam pola struktur jaringan kerja (network).  Disini aktivitas 
kerja manusia --- dan begitu pula struktur organisasi kerjanya --- akan beraliansi dalam 
sebuah mata rantai kerja sama dengan semangat kebersamaan (collaboration & 
partnership).  Sebuah perubahan paradigma dalam sistem produksi yang sepatutnya 
diantisipasi dan disiasati manakala industri nasional ingin tetap eksis. Tantangan global 
yang membawa dampak persaingan ”hidup-mati” memaksa industri nasional harus 
melakukan revitalisasi guna menyesuaikan dengan perubahan paradigma di lantai 
produksinya; dan  terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan daya saing-nya.   
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Dalam hal peningkatan daya saing, industri tidak saja harus mampu meningkatkan 
produktivitas totalnya akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas, menekan 
biaya dan memenuhi keinginan kustomer secara tepat waktu.  Disisi lain industri juga 
harus lebih memperhatikan kesejahteraan dan produktivitas melalui peningkatan dan 
pengembangan kualitas sumber daya manusia.  Dalam konteks yang lebih spesifik, 
industri juga harus lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan faktor keselamatan 
dan kesehatan kerja (K-3) melalui penerapan prinsip dan aturan tentang K-3, serta isu-
isu sensitif seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup dan hubungan industrial lainnya.  
Hal ini menjadi persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi jika tidak ingin kehilangan pasar 
di luar negeri, khususnya bagi industri (manufaktur) yang berorientasi ekspor.  Kondisi 
seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat global menghendaki supaya industri 
nasional semakin peduli dengan eksistensi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar 
tempat mereka bekerja (Satrya, 2007).  
 
Perubahan paradigma yang terjadi baik di lini produksi/operasional (mikro) maupun lini 
strategis-makro (manajemen puncak) haruslah bisa diantisipasi dan kemudian diadopsi 
secara layak.  Menghadapi situasi dan kondisi semacam ini diperlukan seorang manajer 
industri yang menguasai benar metode/keilmuan teknik dan manajemen industri yang 
tidak saja dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat teknis-
operasional (engineering design & process), akan tetapi juga yang bersifat non-teknis 
(sosial-ekonomis) serta kiat-kiat untuk mengendalikan persoalan manusia (human skill).  
Disisi lain juga diperlukan seorang manajer industri yang mampu bertindak sebagai 
pemecah persoalan, pengendali perubahan dan peredam konflik yang senantiasa dapat 
memformulasikan dan melahirkan konsep-konsep baru untuk menghadapi segala 
kompleksitas dan ketidak-pastian yang tengah terjadi. 

 
Globalisasi jelas membawa banyak tantangan, ancaman maupun peluang yang harus 
dihadapi oleh dunia industri dan secara  serta-merta  akan langsung menjadi tanggung-
jawab profesi teknik dan manajemen industri.  Tantangan global tidak bisa tidak 
menghadapkan dunia pendidikan tinggi teknologi industri agar mampu mengikuti dan 
menangkap arah perkembangan sains-teknologi yang melaju cepat seiring dengan 
tuntutan masyarakat (termasuk industri) pemakai jasa pendidikan tinggi.  Disini 
pendidikan tinggi haruslah mampu mempersiapkan sumber-daya manusia yang 
berkualitas,  dan memenuhi tuntutan persyaratan maupun standar kompetensi kerja 
yang berdaya-laku internasional.  Berdasarkan kondisi ini, seorang profesional teknik 
dan manajemen industri tidak saja diharapkan memiliki kemampuan akademis dan 
kompetensi yang baik, tetapi juga memiliki wawasan dan kepekaan terhadap segala 

permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat. 
 
 

Ergonomics’ Road Map – Where We Are Going?  
 

Revolusi industri yang berlangsung lebih dari dua abad yang lalu telah membawa 
perubahan-perubahan dalam banyak hal.  Awal perubahan yang paling menyolok 
adalah diketemukannya rancang bangun (rekayasa/engineering) mesin uap sebagai 
sumber energi untuk berproduksi, sehingga manusia tidak lagi tergantung pada energi-
ototi ataupun energi alam.  Lebih jauh lagi manusia bisa menggunakan sumber energi  
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secara lebih fleksibel, dipindahkan ataupun ditempatkan dimanapun lokasi aktivitas 
produksi akan diselenggarakan.  Diketemukannya mesin uap merupakan awal 
dikenalnya sumber tenaga utama (prime mover) yang mampu meningkatkan mobilitas 
dan produktivitas kerja manusia.  Hal lain yang patut dicatat adalah diterapkannya 
rekayasa  tentang  tata cara  kerja (methods engineering) guna meningkatkan 
produktivitas kerja yang lebih efektif-efisien dengan menganalisa kerja sistem manusia-
mesin sebagai sebuah sistem produksi yang terintegrasi.  Apa-apa yang telah dikerjakan 
oleh Taylor, Frank & Lillian Gilbreth, Fayol, Muntersberg, Granjean, Barnes, Mundel, 
Kroemer, McCormick, Sanders dan lain-lain telah menghasilkan paradigma paradigma 
baru dalam berbagai penelitian kerja dengan fokus pada manusia sebagai penentu 
tercapainya produktivitas dan kualitas kerja (quality of work life) yang lebih baik lagi. 
 
Banyak istilah maupun definisi yang terkait dengan pemahaman mengenai ergonomi 
seperti human factors, human engineering, human factors psychology, 
applied/occupational ergonomics dan industrial engineering/ergonomics.   Dari sekian 
banyak istilah-istilah tersebut yang sering digunakan adalah human factors dan 
ergonomics. Pemahaman mengenai human factors biasanya dikaitkan dengan 
problematik psikologi kerja (mental workloads dan cognitives issues); sedangkan 
ergonomi sendiri dikaitkan dengan physical works.  Selanjutnya pengertian mengenai 
human engineering atau applied/occupational/industrial ergonomics akan banyak 
dihubungkan dengan aplikasi data maupun pertimbangan faktor manusia (human factors 
engineering) dalam proses perancangan, test, evaluasi, modifikasi dari produk 
(peralatan, fasilitas) yang dari sebuah sistem kerja (Moroney, 1995).  Dari berbagai 
definisi dan pengertian yang bermacam-macam tergantung perspektif yang ada; 
ergonomi secara umum telah diartikan sebagai ”the study of work” (ergo = kerja, nomos 
= hukum/aturan) dan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam 
mengimplementasikan konsep peningkatan produktivitas melalui efisiensi penggunaan 
tenaga kerja dan pembagian kerja berdasarkan karakteristik kelebihan maupun 
kekurangan manusia.    
 
Kapankah sebenarnya pendekatan ergonomi telah dilakukan manusia pada saat 
merancang produk, alat kerja maupun sistem kerja? Hutchingson (1981) dalam hal ini 
secara tegas menyatakan manusia-manusia ”pra-sejarah” yang menggunakan 
alat/perkakas (tools) --- baik untuk melindungi maupun membantu melaksanakan kerja 
tertentu --- merupakan peletak dasar pemikiran dan penerapan ergonomi dalam proses 
perancangan produk/peralatan kerja.  Selanjutnya studi-studi mengenai peralatan kerja 
yang harus dioperasikan dengan menggunakan tenaga fisik manusia terutama di sektor 
pertanian (people-powered farming tools) telah pula melahirkan banyak perubahan 
maupun modifikasi rancangan dengan lebih memperhatikan faktor manusia.   
 
Aplikasi ergonomi di industri juga mencatat langkah penting yang secara sistematik 
dilakukan oleh Taylor dengan restrukturisasi kerja ”ingot loading task” di Bethlehem 
Steel – USA (tahun1898).  Taylor telah berhasil mendemonstrasikan bagaimana dengan 
pendekatan manajemen ilmiah (scientific management) melalui pengaturan tatacara 
kerja (methods engineering) dan penjadwalan kegiatan (work-rest schedules) telah 
mampu meningkatkan produktivitas kerja operator secara significant.  Taylor telah 
memberikan  landasan  dalam  proses  perancangan  kerja  (work design)  dan formulasi  
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langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan studi gerak dan waktu (time 
and motion studies) guna mendapatkan standar-standar kerja.   
 
Apa-apa yang telah dihasilkan oleh Taylor kemudian diteruskan oleh Frank & Lilian 
Gilbreth dengan studi-studinya tentang skilled performance, perancangan stasiun kerja 
(workstation design) dan rancangan produk/fasilitas kerja khususnya untuk orang cacat 
(handicapped people).  Selain itu studi ergonomi lain yang patut dicatat adalah apa yang 
dilakukan oleh Mayo (Hawthorne Plant, 1930-an) dan Munsterberg yang penelitian-
penelitannya berhubungan dengan kecelakaan kerja (industrial accidents) dalam 
kerangka memberikan kenyamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di industri 
(occupational, safety and health). Untuk mencoba memberikan gambaran yang lebih 
jelas dan bagaimana pendekatan ergonomi telah dilakukan oleh manusia melalui 
berbagai penelitian dan tantangan situasional yang dihadapi dalam suatu periode waktu 
tertentu bisa dilihat dalam tabel lampiran. 
  
Konsep produktivitas yang terjadi dalam lini produksi di industri telah menggeser struktur 
ekonomi agraris yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam untuk kemudian 
beranjak menuju ke struktur ekonomi produksi (industri) yang menekankan arti 
pentingnya nilai tambah (added value).    Fokus dari apa yang telah diteliti, dikaji dan 
direkomendasikan oleh para pionir studi tentang kerja di industri ini --- yang selanjutnya 
dicatat sebagai awal dari era “scientific management” --- telah memberikan landasan 
kuat untuk menempatkan ”engineer as economist” didalam perancangan sistem 
produksi.  Dalam hal ini implementasi ergonomi  industri berkisar pada 2 (dua) tema 
pokok yaitu (a) telaah mengenai“interfaces” manusia dan di mesin dalam sebuah sistem 
kerja, dan (b) analisa sistem produksi (industri) untuk memperbaiki serta meningkatkan 
performans kerja yang ada.  Apa-apa yang telah dilakukan oleh Taylor dan para pionir 
keilmuan teknik dan manajemen industri lainnya itu (kebanyakan dari mereka justru 
berlatar belakang insinyur) juga telah membuka cakrawala baru dalam pengembangan 
dan penerapan sains-teknologi demi kemaslahatan manusia.   
 
Disini penerapan sains, teknologi serta ilmu-ilmu keteknikan (engineering) tidak harus 
selalu terlibat dalam masalah-masalah yang terkait dengan perancangan perangkat 
keras (hardware) berupa teknologi produk maupun teknologi proses; akan tetapi juga 
ikut bertanggung-jawab dalam persoalan-persoalan yang berkembang dalam 
perancangan perangkat teknologi lainnya (software, organoware dan brainware).  Begitu 
pula, kalau sebelumnya orang masih terpancang pada upaya peningkatan produktivitas 
melalui “sumber daya pasif” (mesin, alat ataupun fasilitas kerja lainnya), maka 
selanjutnya orang akan menempatkan manusia sebagai “sumber daya aktif” yang harus 
dikelola dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kinerja organisasi (perusahaan). 
Pendekatan ergonomi dalam perancangan teknologi di industri telah menempatkan 
rancangan produk dan sistem kerja yang awalnya serba rasional-mekanistik menjadi 
tampak lebih manusiawi.  Disini faktor yang terkait dengan fisik (faal/fisiologi) maupun 
perilaku (psikologi) manusia baik secara individu pada saat berinteraksi dengan mesin 
dalam sebuah rancangan sistim manusia-mesin dan lingkungan kerja fisik akan 
dijadikan pertimbangan utama.  Persoalan perancangan tata cara kerja di lini aktivitas 
produksi nampaknya juga akan terus terarah pada segala upaya untuk 
mengimplementasikan    konsep   “ human  -  centered   engineered   systems ”     dalam  
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perancangan teknologi produk maupun proses dengan mengkaitkan faktor manusia 
didalamnya.   
 
Ada dua prinsip utama yang harus diterapkan pada saat industri ingin 
mengimplementasikan rancangan sistem kerja dengan pendekatan ergonomis, yaitu: (a) 
harus disadari benar bahwa faktor manusia akan menjadi kunci penentu sukses didalam 
operasionalisasi sistem manusia-mesin (produk); tidak peduli apakah sistem tersebut 
bersifat manual, semi-automatics (mechanics) ataupun full-automatics, dan (b) harus 
diketahui terlebih dahulu sistem operasional seperti apa yang kelak dapat dioperasikan 
dengan lebih baik oleh manusia; namun disisi lain dengan melihat kekurangan, 
kelemahan maupun keterbatasan manusia maka barulah perlu dipertimbangkan untuk 
mengalokasikan operasionalisasi fungsi tersebut dengan menggunakan mesin/alat yang 
dirancang secara spesifik. Pendekatan ergonomi yang dilakukan dalam perancangan 
sistem produksi di lantai produksi akan mampu menghasilkan sebuah rancangan sistem 
manusia-mesin yang sesuai dengan ekspektasi manusia pekerja atau tanpa 
menyebabkan beban kerja yang melebihi ambang batas (fisik maupun psikologis) 
manusia untuk menahannya.   
 
Dalam hal ini akan diaplikasikan segala macam informasi yang berkaitan dengan faktor 
manusia (kekuatan, kelemahan/keterbatasan) dalam perancangan sistem kerja yang 
meliputi perancangan produk (man-made objects), mesin & fasilitas kerja dan/atau 
lingkungan kerja fisik yang lebih efektif, aman, nyaman, sehat dan efisien (ENASE).  
Rekayasa manusia (human engineering) yang dilakukan terhadap sistem kerja  tersebut 
diharapkan akan mampu (a) memperbaiki performans kerja manusia seperti menambah 
kecepatan kerja, ketelitian, keselamatan, kenyamanan dan mengurangi penggunaan 
enersi kerja yang berlebihan dan mengurangi kelelahan; (b) mengurangi waktu yang 
terbuang sia-sia untuk pelatihan dan meminimalkan kerusakan fasilitas kerja karena 
human errors; dan (c) meningkatkan “functional effectiveness” dan produktivitas kerja 
manusia dengan memperhatikan karakteristik manusia dalam desain sistem kerja.  
Demikian juga sesuai dengan ruang lingkup industri yang pendefinisiannya terus 
melebar-luas --- dalam hal ini industri akan dilihat sebagai sebuah sistem yang 
komprehensif-integral --- maka persoalan industri tidak lagi dibatasi oleh pemahaman 
tentang perancangan teknologi produk dan/atau teknologi proses (ruang lingkup mikro) 
saja, tetapi juga mencakup ke persoalan organisasi dan manajemen industri dalam 
skala sistem yang lebih luas, makro dan kompleks.  Problem industri tidak lagi berada 
didalam dinding-dinding industri yang terbatas, tetapi juga  merambah menuju ranah 
lingkungan luar-nya, sehingga memerlukan solusi-solusi yang berbasiskan pemahaman 
tentang konsep sistem, analisis sistem dan pendekatan sistem dalam setiap proses 
pengambilan keputusan.   
 
Untuk mengantisipasi problematik industri yang semakin luas dan kompleks tersebut, 
maka didalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi sains-teknologi (tidak peduli 
program studi ilmu keteknikan macam apa yang ingin ditawarkan) seharusnya tidak lagi 
semata hanya memperhatikan arah perkembangan ilmu dan keahlian teknis 
(engineering); melainkan juga harus dilengkapi dan diserasikan dengan ilmu-ilmu lain 
yang memberikan wawasan maupun keterampilan (skill) yang berhubungan dengan 
persoalan manusia, organisasi & manajemen industri, serta persoalan-persoalan praktis 
yang  dihadapi  oleh  industri  dalam  aktivitas  rutinnya sehari-hari.  Arah perkembangan  
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dan kemajuan di bidang sains-teknologi memang perlu untuk senantiasa  diikuti,  akan  
tetapi  yang  juga  tidak  kalah  pentingnya adalah bagaimana persoalan-persoalan 
industri seperti peningkatan daya saing, perselisihan perburuhan, pencemaran 
lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, K-3, kelangkaan energi, 
restrukturisasi organisasi, analisa finansial, dan sebagainya ikut dipikirkan serta 
dicarikan solusi pemecahannya.  Persoalan-persoalan semacam ini jelas harus bisa 
dijawab oleh manajemen dan pengambil keputusan di lingkungan industri (yang banyak 
diantara mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan engineering).  
Untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kebanyakan lebih bersifat kualitatif dan 
non-eksak semacam begini, jelas kurikulum pendidikan tinggi sains-teknologi akan 
memerlukan “supplemen” berupa materi-materi yang berasal dari luar kepakaran ilmu 
keteknikan (engineering) seperti halnya organisasi/manajemen (industri), ekonomi, 
bisnis, analisa finansial, psikologi industri, ergonomi (mikro-makro), safety & health, 
kepemimpinan (leadership), hukum, etika profesi dan lain-lainnya.   
 
   

Profesi Teknik dan  Manajemen Industri (SDM Ergonomi K3) 
 

Apa itu profesi Teknik Industri dan apa pula kaitannya dengan Ergonomi Industri? 
Sebegitu luas ruang lingkup yang bisa yang bisa digapai oleh profesi Teknik Industri 
seringkali membuat kesulitan tersendiri didalam memberikan identitas yang jelas dan 
tegas mengenai apa yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh profesi ini.  Untuk 
menghilangkan keragu-raguan dan menyamakan persepsi maupun peran yang bisa 
dikerjakan oleh profesi Teknik Industri ini, maka IIE (Institute of Industrial Engineers) 
telah mendefinisikannya sebagai berikut : 
 

“Industrial engineering is concerned with the design, improvement and installation of 
integrated system of people, information, equipment and energy.  It draws upon 
specialized knowledge and skills in the mathematical, physical and social sciences 
together with the principles and methods of analysis and design to specify, predict And 
evaluate the results to be obtained from such system”  

 
Berdasarkan definisi yang telah diformulasikan oleh IIE tersebut diatas, dapat dibuat 
sebuah kesimpulan bahwa misi dan peran disiplin Teknik Industri sangat luas mulai dari 
aras mikro (lantai produksi) sampai dengan aras makro (sistem industri dan 
lingkungannya). Area yang bisa ditangani pada hakekatnya bisa dikelompokkan 
kedalam tiga topik yang selanjutnya bisa dipakai sebagai landasan utama 
pengembangan dan implementasi disiplin Teknik Industri ini; yaitu pertama, berkaitan 
erat dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dinamika aliran material 
yang terjadi di lantai produksi.  Disini akan menekankan pada prinsip-prinsip yang terjadi 
pada saat proses transformasi --- seringkali juga disebut sebagai proses nilai tambah --- 
dan aliran material yang berlangsung dalam sistem produksi yang terus berkelanjutan 
sampai meningkat ke persoalan aliran distribusi dari produk akhir (output) menuju ke 
konsumen.   
 
Topik pertama akan banyak dihadapkan pada implementasi pendekatan ergonomi di lini 
produksi sebuah industri  dan secara historis  tercatat telah  memunculkan  disiplin  baru  
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yang kemudian dikenal sebagai  Teknik Industri.  Aplikasi ergonomi industri --- the 
science of people at industrial works in order to achieve the highest degree of physical, 
mental and social wellbeing of the workers in all occupation --- terkait dengan studi yang 
fokus pada kinerja manusia (physiology dan psychology) untuk memperbaiki sistem 
kerja yang melibatkan manusia, material, mesin/peralatan, tata cara kerja (methods),  
enersi, informasi dan lingkungan kerja.  Dalam hal ini ada tiga area aplikasi ergonomi 
industri yang sering dilakukan yaitu (a) employee safety and health concern, (b) cost-or-
productivity related fields, and (c) the comfort of people.  Moroney (1995) melihatnya 
dari tingkatan mikro, ergonomi industri akan terkait dengan persoalan-persoalan faktor 
manusia sebagai individu dalam perancangan area/stasiun kerja (workplace design) dan 
ranah kognitif; sedangkan untuk tingkatan makro, ergonomi industri akan berhadapan 
dengan berbagai ragam variasi budaya (cultural variables) yang memerlukan 
pendekatan-pendekatan sistemik dan holistik didalam menyelesaikan persoalan industri 
yang semakin kompleks. 
 
Topik kedua berkaitan dengan dinamika aliran informasi.  Persoalan pokok yang 
ditelaah dalam hal ini menyangkut aliran informasi yang diperlukan dalam proses 
pengambilan keputusan manajemen khususnya dalam skala operasional.  Hal-hal yang 
berkaitan dengan perencanaan produksi agregat, pengendalian kualitas, dan berbagai 
macam problem manajemen produksi/operasional akan merupakan kajian pokoknya.  
Selanjutnya topik ketiga cenderung membawa disiplin Teknik Industri ini untuk bergerak 
kearah persoalan-persoalan yang bersifat makro-strategis.  Persoalan yang dihadapi 
sudah tidak lagi bersangkut-paut dengan persoalan-persoalan yang timbul di lini 
aktivitas produksi ataupun manajemen produksi melainkan terus melebar ke persoalan 
sistem produksi/industri dan sistem lingkungan yang berpengaruh signifikan terhadap 
industri itu sendiri.  Topik ketiga ini cenderung membawa disiplin teknik industri untuk 
menjauhi persoalan-persoalan teknis (deterministik-fisik-kuantitatif) yang umum dijumpai 
di lini produksi (topik pertama) dan lebih banyak bergelut dengan persoalan non-teknis 
(stokastik-abstraktif-kualitatif).  Berhadapan dengan problematika yang kompleks, multi-
variable dan/atau multi-dimensi; maka disiplin Teknik Industri akan memerlukan dasar 
kuat (dalam bidang keilmuan matematika, fisika, maupun sosial-ekonomi) untuk bisa 
memodelkan, mensimulasikan dan mengoptimasikan persoalan-persoalan yang harus 
dicarikan solusinya. 

 
Begitu luasnya ruang lingkup yang bisa dirambah untuk mengaplikasikan keilmuan 
Teknik Industri jelas akan membawa persoalan tersendiri bagi profesional Teknik 
Industri  pada saat mereka harus menjelaskan secara tepat “what should we do and 
where should we work” ?  Pertanyaan ini jelas tidak mudah untuk dijawab secara 
memuaskan oleh mereka yang masih awam dengan keilmuan Teknik Industri.   
Kenyataan yang sering dihadapi adalah bahwa seorang profesional Teknik Industri 
sering dijumpai berada dan “sukses” bekerja dimana-mana mulai dari lini operasional 
sampai ke lini manajerial.  Seorang professional Teknik Industri seringkali 
membanggakan kompetensinya dalam berbagai hal mulai dari proses perancangan 
produk, perancangan tata-cara kerja sampai dengan mengembangkan konsep-konsep 
strategis untuk mengembangkan kinerja industri.  Seorang professional Teknik Industri 
akan bisa menunjukkan cara bekerja yang lebih baik, lebih cerdik, lebih produktif, dan 
lebih berkualitas.  Seorang professional Teknik Industri bisa diharapkan sebagai 
“problem solver”  untuk  membuat  sistem  produksi  bisa  dioperasikan dan dikendalikan  
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secara lebih efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien (ENASE).  Untuk itu eliminasi 
berbagai hal yang bersifat kontra-produktif seperti pemborosan waktu, uang, material, 
enersi dan komoditas lainnya merupakan fokus utama yang harus dikerjakan. 
 
Untuk mengantisipasi problematika industri yang semakin luas dan kompleks, maka 
disiplin Teknik Industri telah menunjukkan banyak perubahan maupun penyesuaian 
dengan arah perkembangan yang ada.  Adanya kehendak untuk meningkatkan 
produktivitas, kualitas, dan disisi lain harus diikuti pula dengan keinginan untuk menekan 
biaya produksi (costs reduction program) serta waktu penyampaian barang (time 
delivery) secara tepat waktu merupakan langkah-langkah strategis yang harus dipikirkan 
oleh profesi Teknik Industri agar bisa meningkatkan daya saing perusahaan.  Selain itu 
ruang lingkup pasar tidak lagi harus bersaing di tingkat lokal (nasional) melainkan 
mengarah ke tingkat persaingan pasar global.  Perubahan tantangan yang dihadapi oleh 
dunia industri jelas sekali juga akan membawa perubahan pada fungsi dan peran yang 
harus bisa dimainkan oleh disiplin Teknik Industri.  Kalau pada awalnya profesi Teknik 
Industri secara tradisional mengurusi persoalan-persoalan di tingkat pengendalian 
operasional (manajemen produksi/operasional) seperti perancangan-perancangan tata-
letak mesin, tata-cara kerja, sistem manusia-mesin (ergonomi K3) dan penetapan 
standard-standard kerja; maka dalam beberapa dekade terakhir ini profesi Teknik 
Industri lebih banyak dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan pada tingkat 
manajemen puncak.  Persoalan yang dihadapi oleh profesi Teknik Industri tidak lagi 
dibatasi dalam skala kecil (mikro) melainkan berkembang ke skala besar (makro).  
Sebagai contoh kalau awalnya studi pengukuran kerja lebih difokuskan ke skala stasiun 
kerja sekedar mendapatkan standard-standard (waktu, output ataupun upah) kerja untuk 
merealisasikan konsep “the fair day’s pay for the fair day’s work”; maka peran profesi 
Teknik Industri modern belakangan ini banyak diperlukan untuk melakukan pengukuran 
produktivitas dan kinerja makro organisasi-perusahaan guna menilai sehat tidak-nya 
kondisi industri tersebut.   
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The Evolution of Ergonomics Research 
(1900 – Present) 

 
 

Periods 
 

Research Activities 
 

1900 - 1920  Frank W. Taylor – restructured a ingot loading task at Bethlehem Steel; 
the use of appropriate selection, training, and work-rest schedules; 
designed a series of shovels for handling different types of materials; and 
delineated basic principles of work design and formalized time and motion 
studies (basic for task analysis). 

 Frank & Lilian Gilbreth – improvements to the bricklayer’s task; studied 
skilled performance, workstation design and designs for the handicapped. 

 Hugo Munsterberg – investigations of industrial accidents and the 
research at Hawthorne Plant (Hawthorne “Effect”). 

 Robert Yarkes – efforts in selection, training, motivation and aviation (the 
principles human factors in military organization and activity).   

 WW I, Psychometrics - (selection and classification of recruits).  Aviation 
psychology for predicting flying aptitude (the deleterious effects of hypoxia 
and hypothermia). 

 

1920 - 1940  After WW I (the development of automobile industry) – an impetus for 
human factors studies of driving behavior; application assembly line 
balancing; studies of automobile accidents; social characteristics of traffic 
regulation violators; the colors of traffics signs, etc. 

 Overview of the work of aviations. The emphasis was primarily on 
medical/physiological aspects.  Examined the effects of altitude on human 
performance; the effects of accelerative forces; the effects of 
anthropometry on aircraft design and crew performance (1935).  

1940 - 1960  WW II (1939) - Personnel testing and selection based on psychological 
test. Psychology program (test of mental ability) was created to aid in 
selection and training of aircrew. 

 An overview of the ergonomics includes some topics areas such as 
design of experiments; working environment (temperature and humidity, 
acceleration, motion sickness, vibration, noise, etc); arrangement of 
equipment, speech, communication and hearing, auditory systems, 
display problems and psychophysical research. 

 Handbook of Human Engineering Data for Design Engineers (1949) – the 
first effort to consolidate knowledge in the field of Human Factors 
Engineering (HFE) into one source.  It was followed, in 1963, by the first 
edition of the Human Engineering Guide to Equipment Design by Morgan, 
et, al; and a later second edition by Van Cott and Kinkade (1972). 

 AAF Aeromedical Research Unit developed human tolerance limits for 
high altitude bailout, automatic parachute opening devices, cabin 
pressurization schedules, pressure breathing equipment and protective 
clothing for use high altitudes, G-suits, etc.  Also developed the first 
anthropometry data base for aircrew and initiated work on ejection seats. 

 In the late 1940s – early 1950s (the era of commercial aviation). 
McFarland wrote two texts dealing with human factors in air transport 
design (1946), human factors in air transportation (1949); and 1954, with 
Mosely, published a major text in the area entitled Human Factors in 
Highway Transport Safety. 



 

 Research in the area of audition  (Bell Laboratories). The first human 
factors group was established (1946), and the group advised designers 
on topics ranging from the weight of telephone handsets to the layout of 
keys for the push-button telephone pad. 

 1950s – 1960s – research in the accommodation of man in jet driven 
aircraft and explored the edges of space in rocket propelled aircraft.  
Research under the seas (1957) was conducted as Navy personnel were 
deployed aboard nuclear powered submarines (with its capability for 
remaining submerged for months, brought unique habitability problems). 

 The development and testing of larger and more complex system such as 
experiments on Air Traffic Control were performed in response to 
problems encountered in military and civilian aviation. 

1960 - 
Present 

 The application of human factors to computing systems.  Research in this 
field was primarily limited to the traditional ergonomics role of designing 
interface hardware (e.g. the keyboards for computer terminals); then shift 
to the comparisons of programming languages and batch versus 
timesharing systems.   

 1970s –  introduction of the Personal Computer (PC) or micro computers 
which required operators with programming skills.  The development of 
PC brought with it the rapid emergence of applications software (word 
processing, graphics packages, etc) rapidly emerged and the special 
purpose microprocessor evolved into the general purpose PC. 

 Research in intelligent information systems (Xerox Research Center, 
1970) brought some innovations such as the development of icons, 
windows, mouse interactive systems, etc.  These interactive techniques 
developed the concept of “WYSIWYG” (What You See Is What You Get). 

 The 1970’s also saw the emergence of the first, serious scientific inquiry 
into the human factors of the Human-Computer Interface (HCI).  In 1983, 
Card et.al published the Psychology of Human-Computer Interaction, 
which examined the cognitive processes that human use when using 
computer interface (Cognitive Ergonomics). 

 1980s – the role of human factors and industrial design in the market 
place.  Due to competition, many industries combined the human factors 
and industrial design groups into one department. 

 In the 1970s and 1980s, several factors converged within industry to 
place additional emphasis on the role of humans. These included the 
evolution of the systems approach, more complex and costly systems, the 
cost of manpower, etc. It clearly describes the human as a subsystem, 
whose behavior must be understood within the context of that industrial 
system. 

 Industrial accidents: 1979, operator induced accident at Three Mile Island 
nuclear power plant; 1984, the leak of pesticide in Bhopal India; and in 
1986, the nuclear reactor at Chernobyl melted down and released 50 
million tons of radio active isotopes into the atmosphere. These accidents 
catastrophe involved human error and increased the visibility of human 
factors (environmental or macro-ergonomics). 

 

Sumber : William F. Moroney.  The Evolution of Human Engineering: A Selected 
Review (Jon Weimer. Research Techniques in Human Engineering. Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall PTR, 1995). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


