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Ringkasan

Revolusi industri yang terjadi pada abad 18 telah mencapai puncaknya dengan memunculkan
Revolusi Industri ke-4. Banyak pekerjaan yang dahulu dikerjakan oleh manusia sudah tergantikan
dengan robot dan/atau komputer. Beberapa pekerjaan atau produk industri yang dahulu ada, maka
saat ini sudah berkurang dan diprediksi akan ada beberapa pekerjaan dan produk industri yang akan
hilang dalam waktu dekat, serta tergantikan dengan pekerjaan baru yang mungkin belum terpikirkan
atau terbayangkan keberadaannya pada saat ini.

Generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa harus siap menghadapi perubahan di segala
aspek kehidupan, terutama perubahan yang dipicu oleh kemajuan teknologi. Khususnya bagi Sarjana
Teknik, harus siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Lulusan
Sarjana Teknik, apalagi lulusan Sarjana Teknik Mesin, tidak boleh menjadi obyek atas perubahan
yang terjadi, namun harus bisa menghadapai dan mengendalikan perubahan tersebut, agar dapat
meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik.

Pada paparan ini, akan diceritakan kembali bagiamana revolosi industri yang dimulai pada abad ke
18 terjadi hingga saat ini, dan bagaimana revolusi industri tersebut berpengaruh kepada berbagai
aspek kehidupan manusia. Usaha peningkatan daya saing lulusan Sarjana Teknik, khususnya lulusan
Sarjana Teknik Mesin akan didiskusikan pada paparan ini.
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Analisis Fasilitas Wudhu Masjid di Bandar Lampung dari Tinjauan
Ergonomis sebagai Bagian Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasos Kota

Achmad Yahya Teguh Panuju1,*

1Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jl. S. Brojonegoro no. 1
Bandar Lampung 35145

*yahyateguh@gmail.com

Abstract
Wudu is the Islamic procedure for washing parts of the body, that is oftenly done at masjid, as a place to

do worship rituals for Muslims. Because of its frequent events, wudu process should be done in a secure and
comfort way, which must be supported by proper facilities. Facilities as referred in this case were the water
faucet and other components around it. Design of these facilities related to ergonomics concepts, was relevant to
be discussed in order to improve services for jemaah and to reduce physical accident possibility while doing
wudu. More over, in many cases, ergonomics-based design improvements addressed to better productivity and
shorter process time, so it could be estimated that water used in wudu process might also be reduced. All of
these items were claimed as parts of the city’s social facilities services to its cityzen and tourists. This article
focuses on analyzing wudu facilities at mosques in Bandar Lampung based on ergonomics concepts. The
dimensions of the facilities were measured and compared to anthropometry databases, wudu processes at each
facility were observed, and users of these facilities were asked about their opinion related to facilities’ comfort
aspects by questionnaires. These datas were analyzed to rate the facilities’ conformity to ergonomics concepts.
As results, each facility was marked with certain level of ergonomics scale and some correction notes were
found as inputs for future improvements to each masjid committee.
Keywords: Ergonomics, Wudu Facilities, Design

Abstrak
Wudhu adalah ritual pembasuhan anggota tubuh dalam rangkaian ibadah umat Islam, yang sering

dilakukan di masjid. Karena seringnya proses ini dilaksanakan, maka proses berwudhu perlu dilakukan dalam
kondisi yang aman dan nyaman, dan didukung oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang dimaksud dalam hal
ini adalah kran air dan komponen-komponen pendukung lain yang berada di sekitarnya. Desain fasilitas ini,
terkait dengan konsep ergonomi, menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada jamaah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat berwudhu. Terlebih lagi dalam
banyak kasus, perbaikan desain berdasar konsep ergonomi akan mengarah pada produktivitas yang lebih baik
dan waktu proses yang lebih singkat, sehingga dapat diperkirakan bahwa air yang terpakai dalam proses
berwudhu menjadi lebih sedikit. Semua pembahasan ini dikaitkan dengan fungsi masjid yang merupakan salah
satu bagian dari pelayanan fasilitas sosial kota. Artikel ini membahas tentang analisis fasilitas wudhu di
beberapa masjid di Bandar Lampung berdasarkan konsep ergonomi. Dimensi dari fasilitas tersebut diukur dan
dibandingkan dengan data antropometri, observasi dilakukan terhadap keberlangsungan proses wudhu, serta
para pengguna dimintai pendapatnya mengenai kenyamanan fasilitas wudhu yang digunakan. Data-data ini
digunakan untuk menilai seberapa tinggi kesesuaian desain fasilitas tersebut dengan konsep ergonomi yang ada.
Sebagai simpulan, fasilitas wudhu di setiap masjid mendapatkan nilai yang menunjukkan levelnya dalam skala
ergonomi, dan beberapa catatan didapatkan sebagai perbaikan di masa yang akan datang bagi masing-masing
pengurus masjid.
Keywords: Ergonomi, Fasilitas Wudhu, Desain

PENDAHULUAN

Masjid umum merupakan sarana ibadah
bagi umat Islam, yang tidak saja digunakan
sebagai tempat melaksanakan ibadah, namun
sering kali juga digunakan sebagai tempat
beristirahat dan membersihkan diri bagi jamaah

yang mengunjunginya. Bahkan Imam Adlin
Sinaga (2015) menyatakan bahwa ketersediaan
fasilitas yang memadai di masjid juga akan
memberikan dampak signifikan pada kondisi
umat Islam, terkait dengan ketertarikan umat
untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan di masjid.
Di Bandar Lampung, ada ratusan masjid umum



Seminar Nasional Energi dan Industri Manufaktur
SIGER 2017; Universitas Lampung, 7-8 November 2017

II-22

yang berdiri baik yang berada di tepi jalan
umum, maupun di wilayah pemukiman atau
perkantoran yang terkesan lebih eksklusif,
walaupun tetap bersifat terbuka terhadap
jamaah umum. Masjid-masjid ini adalah bagian
dari fasilitas sosial (fasos) yang merupakan aset
kota Bandar Lampung, yang mana kualitas
pelayanannya juga menjadi faktor kenyamanan
dan keamanan bagi warga kota maupun
pengunjung dari luar. Kualitas dari fasilitas kota
juga sering dijadikan rujukan tentang kualitas
perkembangan dari kota itu sendiri, sehingga
menjadi penting bagi pengelola kota untuk
memperhatikan setiap bagian penyelenggaraan
pelayanan bagi masyarakat umum (Mahardika,
2013). Dengan demikian maka tentunya
menjadi penting bagi seluruh penyedia fasilitas
sosial untuk senantiasa memiliki orientasi ke
arah perbaikan kualitas pelayanan terhadap
penggunanya, termasuk masjid. Terbukti bahwa
pengunjung yang puas terhadap layanan sebuah
fasilitas baik umum maupun sosial akan
kembali datang sehingga meningkatkan jumlah
pengunjung ke fasilitas tersebut di masa yang
akan datang (Rosita, 2016).

Salah satu elemen penting yang
menentukan tingkat kenyamanan masjid adalah
tempat berwudhu, yang meliputi akses ke
tempat berwudhu, rambu dan prasarana, serta
komponen aliran air wudhu itu sendiri. Proses
berwudhu itu sendiri adalah proses yang
berulang kali dilakukan, setidaknya sesaat
menjelang pelaksanaan sholat, di mana dalam
satu waktu pelaksanaan sholat, jamaah yang
menggunakan fasilitas wudhu ini bisa mencapai
puluhan bahkan ratusan orang. Kemudahan dan
keamanan dalam keseluruhan proses berwudhu
menjadi poin tersendiri yang harus diperhatikan
oleh pengelola atau pengurus masjid, yaitu
mengurangi risiko terjadinya cidera,
meningkatkan pelayanan dan bahkan bisa
mengurangi jumlah konsumsi air yang
digunakan.

Penelitian tentang fasilitas wudhu belum
banyak dilakukan, namun beberapa darinya
dapat dijadikan bahan studi lebih lanjut
mengenai bahasan ini. Suparwoko (2016) telah
membuat standar dimensi untuk rancangan
fasilitas wudhu dengan pertimbangan ergonomi
terutama di masjid di Yogyakarta. Kemudian
Saktiwan (2010) pernah merancang fasilitas

wudhu yang sesuai bagi kebutuhan pengguna
lansia. Hasil rancangannya berupa standar
dimensi dan penambahan berbagai komponen
yang sekiranya akan memudahkan para lansia
untuk mengambil wudhu. Qurtubi dan Hari
Purnomo (2015) juga dalam makalahnya
membuat rancangan fasilitas wudhu dengan
tempat duduk, lengkap dengan standar dimensi
berdasarkan data antropometri.

Makalah ini tidak membahas pada
pembuatan desain baru, melainkan melakukan
analisis terhadap model fasilitas wudhu yang
telah ada di beberapa masjid di kota Bandar
Lampung. Tujuannya adalah untuk melihat
seberapa baik kesesuaian antara model-model
fasilitas wudhu tersebut dengan konsep
ergonomi. Semakin baik kesesuaian yang
didapatkan, menandakan semakin tinggi pula
peluang kenyamanan yang dirasakan oleh
jamaah pengguna, yang tentunya juga menjadi
salah satu faktor baiknya kualitas pelayanan
masjid sebagai bagian dari fasilitas kota Bandar
Lampung. Kalau pun ada kekurangan yang
nantinya mungkin akan ditemukan, maka hal
tersebut dapat menjadi catatan rekomendasi
bagi pihak yang berwenang untuk dapat
melakukan perbaikan di masa yang akan
datang.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian
Objek yang diteliti pada penelitian ini

adalah masjid-masjid umum yang ada di kota
Bandar Lampung. Sebagai sampel, jumlah
masjid yang diobservasi adalah 20 masjid,
dengan ketentuan masjid tersebut memiliki
karakteristik sebagai berikut:

 Berada di pinggir jalan umum
 Digunakan oleh masyarakat dalam

kegiatan ibadah sholat 5 waktu

Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam penelitian dikumpulkan

dengan cara:

a. Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran
bahan-bahan bacaan yang terkait dengan
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tema ergonomi dan perancangan tempat
wudhu.

b. Pengukuran dimensi tempat wudhu
Yang dimaksud dengan dimensi tempat
wudhu di sini dapat dijelaskan dalam
ilustrasi gambar 1. Setiap dimensi tersebut
dapat mempengaruhi kenyamanan dalam
proses berwudhu, yang nantinya data
tersebut akan dibandingkan dengan data
antropometri. Dimensi yang diukur antara
lain adalah:
1) Jarak antara mulut kran dengan tembok di

belakangnya. Jarak yang terlalu pendek
akan menyebabkan ketidaknyamanan
bagi pengguna menyulitkan pada posisi
mencuci tangan dan lengan, apalagi jika
arah air yang keluar tidak menuju ke arah
pengguna.

2) Ketinggian kran diukur dari lantai yang
sejajar dengan posisi tempat pengguna
berdiri. Jika tinggi kran terlalu rendah,
akan menyebabkan tubuh pengguna harus
terlalu membungkuk, dan menyulitkan
pengguna dalam berbagai posisi. Dan
sebaliknya, posisi yang terlalu tinggi akan
menyebabkan ketidaknyamanan karena
percikan air menjadi terlalu keras dan
luas sebarannya.

3) Jarak antara kran dengan objek di
atasnya, yang biasanya berupa rak semen
yang digunakan untuk meletakkan
barang. Jarak ketinggian yang terlalu
dekat akan membuat posisi kepala
pengguna harus lebih menunduk, atau
akan terbentur.

4) Jarak menyamping antara satu kran
dengan kran di sampingnya. Jarak yang
terlalu pendek akan menyebabkan
ketidaknyamanan pengguna saat harus
bersentuhan atau berhimpitan dengan
pengguna lainnya.

5) Jarak minimum di mana pengguna dapat
berdiri dengan aman, dengan mulut kran.
Jarak yang terlalu jauh akan membuat
pengguna kesulitan menjangkau kran,
atau akan menyebabkan posisi badan
yang terlalu membungkuk.

Sebagai pembanding hasil pengukuran
dimensi, pada gambar 1 ditampilkan hasil
desain fasilitas wudhu berikut dimensinya
yang dibuat oleh Suparwoko (2016).

Gambar 1. Desain Fasilitas Wudhu
Sumber: Suparwoko, 2016

c.Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati
model tempat wudhu yang ada di masjid,
meliputi akses menuju tempat berwudhu,
rambu-rambu yang dicantumkan, serta
peralatan berwudhunya (kran, dimensi posisi
kran, dll). Aspek yang diperhatikan meliputi
aspek keamanan, kenyamanan serta
kemudahan pengguna dalam memanfaatkan
fasilitas tempat berwudhu.

d.Kuesioner
Kuesioner dilakukan terhadap jamaah
pengguna fasilitas wudhu (bukan pengurus
masjid). Dengan jumlah 6 orang di setiap
masjid, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita,
sehingga total responden adalah 120 orang.
Responden yang dipilih adalah yang memiliki
usia 18 – 30 tahun, serta dengan tinggi badan
antara 155 – 170 cm, dengan asumsi resonden
dengan karakter fisik yang sama akan
meminimalisir bias data hasil kuesioner yang
nantinya didapat. Aspek-aspek yang
ditanyakan adalah mengenai kenyamanan dan
kemudahan yang dirasakan oleh jamaah saat
menggunakan fasilitas wudhu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Antropometri

Sebagai acuan dalam proses analisis
ergonomis model tempat wudhu, dalam
penelitian ini digunakan data antropometri yang
tersedia pada internet, yaitu pada situs
antropometrindonesia.org. Situs ini telah
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menyediakan data antropometri dari rata-rata
orang Indonesia, baik pria maupun wanita, dari
berbagai usia. Dengan asumsi bahwa data
antropometri masyarakat Lampung pada
umumnya adalah sama dengan data
antropometri masyarakat Indonesia, maka data
tersebut layak untuk dipakai. Dalam kaitannya
dengan posisi berwudhu, maka data
antropometri yang perlu diperhatikan antara
lain adalah: lebar bahu (bagian paling lebar dari
tubuh manusia) sebagai patokan jarak antar
keran, panjang lengan dan panjang telapak
tangan sebagai patokan mengukur kenyamanan
panjang keran, serta tinggi pinggang untuk
mengukur kenyamanan ketinggian keran. Data
yang disebutkan dalam makalah ini adalah data
rata-rata dari data antropometri penduduk
Indonesia pada antropometriindonesia.org.

Hasil Pengukuran Dimensi Posisi Kran
Wudhu

Dalam hal ini posisi kran wudhu di ke-20
masjid objek penelitian diukur dan dicatat
dimensinya, kemudian dimasukkan ke dalam
tabel (tabel 1). Dimensi yang diukur mengacu
pada gambar 2, yang menjelaskan komponen a,
b, c dan e. Sedangkan komponen d adalah jarak
antar kran yang berdampingan.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Dimensi Fasilitas Wudhu

Gambar 2. Keterangan Dimensi Fasilitas Wudhu

Salah satu permasalahan yang harus
dijawab adalah mengenai standar ukuran
kenyamanan itu sendiri, karena bisa jadi sebuah
dimensi nyaman bagi sekelompok pengguna,
namun bisa jadi tidak nyaman bagi sekelompok
pengguna yang lain, karena dipengaruhi faktor
ukuran tubuh, usia, kendala atau kemampuan
fisik, serta jenis kelamin. Untuk membuat
standar kenyamanan diperlukan serangkaian
eksperimen yang melibatkan banyak orang
dengan berbagai variasi klasifikasi sebagaimana
disebutkan sebelumnya, yang mana hal tersebut
belum dilakukan dalam penelitian ini. Namun
standar ketidaknyamanan pada umumnya
berlaku sama bagi orang dengan ukuran
tubuh,jenis kelamin serta dalam skala umur
yang sama, dengan asumsi kondisi fisik yang
sehat. Maka dalam penelitian ini yang akan
disorot adalah kondisi-kondisi yang secara
statistik berada di angka terendah atau tertinggi,
kemudian dibandingkan dengan data
antropometri yang ada.

Hasil pembahasan tidak menghasilkan
justifikasi mutlak mengenai tingkat
kenyamanan dari suatu dimensi, namun secara
logis, dimensi tertentu dapat dikatakan
memiliki peluang lebih banyak untuk
menyebabkan ketidaknyamanan dibandingkan
dimensi lainnya. Dari data yang didapatkan,
angka-angka terendah atau tertinggi dari
masing-masing dimensi dibahas sebagai
berikut:
a. Jarak antara kran dengan dinding di

belakangnya.
Di dua masjid ditemukan jarak yang amat
minim antara mulut kran dengan dinding di
belakangnya, yaitu 6 cm dan 7 cm. Dengan
patokan panjang lengan dan panjang
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telapak tangan adalah  45,38 cm dan 18,11
cm, maka dimensi seperti ini dapat
menyebabkan kesulitan dalam beberapa
posisi wudhu.

b. Ketinggian kran
Kisaran ketinggian kran yang diukur dalam
penelitian memiliki rata-rata 83 cm. Data
terendah yang didapatkan adalah 65 cm,
dan jika dibandingkan dengan data
antropometri rata-rata tinggi penduduk
Indonesia dengan usia 19 – 50 tahun (pria
dan wanita) adalah  164,2 cm, maka
ketinggian kran yang terlalu rendah seperti
ini memiliki peluang lebih tinggi dalam
menimpulkan kesulitan bagi kebanyakan
pengguna yang memiliki tinggi rata-rata
atau di atasnya, karena posisi tubuh
membentuk sudut yang cenderung
memberikan rasa tidak nyaman atau bahkan
berisiko menimbulkan cidera. Posisi tubuh
yang dimaksud diilustrasikan pada gambar
3, yang merupakan gambar di masjid di
mana ketinggian kran dari lantai adalah 65
cm.

Gambar 3. Ketinggian Kran Tidak Ideal

c. Jarak kran dengan objek di atasnya
Tidak semua fasilitas wudhu di ke-20
masjid memiliki objek di atas kran. Namun
dari beberapa masjid yang fasilitas
wudhunya memiliki objek tersebut, ada
kondisi yang cukup menarik di mana di satu
masjid jarak antara kran dengan objek di
atasnya (rak barang) hanya 34 cm. dengan
total ketinggian antara lantai dengan objek
tersebut adalah 125 cm (jauh di bawah rata-

rata ketinggian pengguna), serta dengan
panjang objek adalah 26 cm, maka
keberadaan objek ini memberikan peluang
cukup besar untuk menimbulkan
ketidaknyamanan kepada pengguna, karena
pengguna harus cukup banyak menunduk
dan sangat mungkin untuk terbentur objek
tersebut jika tidak berhati-hati. Ilustrasi dari
kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Ilustrasi Posisi Objek di Atas Kran
Wudhu

d. Jarak antar kran
Dimensi terendah yang didapatkan pada
jenis data ini adalah sepanjang 45 cm, yang
terdapat pada satu masjid. Jika
dibandingkan dengan lebar bahu rata-rata
yang terdapat pada data antropometri
adalah 43,86 cm, maka kemungkinan
pengguna pada saat ramai (menjelang solat
Jum’at misalnya) untuk saling berhimpitan
menjadi cukup besar, yang mana tentunya
akan menimbulkan ketidaknyamanan.

e. Jarak antara posisi berdiri dengan kran
Jarak antara posisi berdiri dengan kran
biasanya dipisahkan oleh saluran
pembuangan air, yang berdasarkan
rancangan Suparwoko memiliki jarak ideal
30 – 40 cm. Sebagian besar fasilitas wudhu
yang ada telah memenuhi kaidah ini, hanya
ada 3 masjid yang memiliki jarak di atas 40
cm dengan perbedaan ukuran yang tidak
terlalu signifikan yaitu antara 3 – 5 cm. dan
berdasarkan observasi, perbedaan ukuran
ini tidak menjadi masalah.



Seminar Nasional Energi dan Industri Manufaktur
SIGER 2017; Universitas Lampung, 7-8 November 2017

II-26

Hasil Observasi dan Kuesioner
Yang dimaksud dengan observasi di sini

adalah proses pengamatan langsung saat para
jamaah pengguna menggunakan fasilitas
wudhu. Jika pada pembahasan bagian
sebelumnya pembahasan dibatasi pada dimensi
kran dan komponen dan sekitarnya, namun
pada pembahasan hasil observasi pembahasan
yang disajikan juga meliputi berbagai aspek
lain, sebagaimana akan dipaparkan berikutnya.
Untuk mendapatkan hasil analisis ergonomis,
maka dibuat penetapan aspek-aspek yang perlu
diperhatikan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Apakah desain tempat wudhu membuat

pengguna dalam posisi yang nyaman pada
saat berwudhu (tidak terlalu membungkuk,
tangkai keran terlalu pendek, dll)

2. Apakah tersedia sarana untuk meletakkan
barang bawaan pengguna pada saat
berwudhu

3. Apakah saluran pembuangan air wudhu
tersedia dengan baik (tidak memercikkan
air terlalu banyak kepada pengguna, ada
pembatas, air tidak banyak tergenang)

4. Apakah model desain tempat wudhu
memberikan ruang yang memadai agar
pengguna merasa nyaman (jarak antar
keran)

5. Apakah jamaah dapat dengan mudah
mengakses lokasi berwudhu (lokasi yang
landai, mudah dicari, terdapat petunjuk
arah, dll)

6. Apakah terdapat sarana bantuan untuk
menekan tingkat risiko yang bisa terjadi
seperti pegangan tangga, karpet karet, tanda
peringatan, dll.

7. Apakah tersedia penerangan yang cukup di
tempat wudhu

Poin – poin yang disebutkan di atas dianggap
cukup mewakili aspek ergonomis pada sebuah
model tempat wudhu.

Secara umum, berdasarkan hasil observasi,
tidak ada permasalahan yang serius pada desain
fasilitas wudhu di setiap masjid, dan
berdasarkan wawancara dengan pengurus setiap
masjid, ditemukan bahwa belum pernah terjadi
kecelakaan fisik serius di tempat wudhu.
Dimensi posisi kran yang tidak sesuai dengan
standar sebagaimana telah dibahas pada bagian
sebelumnya, terlihat tidak terlalu
mempengaruhi kecepatan orang-orang yang

berwudhu. Namun dalam sudut pandang
kenyamanan dan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap pengguna, maka ada cukup
banyak aspek-aspek yang perlu dilengkapi dan
diperbaiki pada fasilitas wudhu di masjid-
masjid tersebut. Berikut adalah beberapa poin
catatan yang didapatkan dari proses observasi
dengan mengacu pada aspek-aspek kenyamanan
sebagaimana yang sudah ditetapkan di atas:

a. Dari 20 masjid yang menjadi objek
observasi, hanya ada 6 masjid yang
menyediakan tempat /rak barang pengguna
yang berada dekat dengan kran wudhu.
Orang yang membawa barang berharga
dan ukurannya cukup besar, tentunya tidak
merasa nyaman untuk meninggalkan
barang bawaan tanpa pengawasan,
sehingga mereka tetap harus membawa
barang selama berwudhu, dan hal ini
tentunya mempengaruhi kenyamanan
dalam proses wudhu.

b. Ada 3 masjid yang mana fasilitasnya
wudhunya memiliki ruang gerak tidak
cukup luas. Sehingga pada saat masjid
cukup ramai dan semua kran terpakai,
maka orang-orang yang berwudhu
terkesan saling berhimpitan antara satu
sama lainnya.

c. Sebagian besar masjid fasilitas wudhunya
masih banyak tergenang air, dan hampir
tidak ada masjid yang memberikan rambu
atau tanda peringatan lantai yang licin di
tempat wudhu, namun sebagian besar telah
menyediakan alat bantu keamanan seperti
pegangan di tangga dan karpet karet di
lokasi genangan air.

d. Semua masjid telah memberikan informasi
yang cukup memadai mengenai lokasi
tempat wudhu sehingga mudah diakses,
walaupun ada 1 masjid di mana lokasi
tempat wudhu wanita agak tersembunyi,
sedangkan penanda lokasi tidak diberikan
secara memadai.
Untuk menunjang hasil analisis

berdasarkan observasi, maka dilakukan
pengambilan data dari jamaah menggunakan
metode kuesioner tentang fasilitas tempat
berwudhu di masjid-masjid yang menjadi objek
penelitian. Hal yang ditanyakan adalah
kepuasan jamaah terhadap aspek-aspek yang
telah dipaparkan di atas. Setiap aspek diberi
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nilai 1 – 5, di mana nilai 5 menunjukkan bahwa
jamaah benar-benar merasa puas dengan
fasilitas wudhu yang disediakan. Kuesioner ini
dilakukan di setiap masjid kepada para jamaah
yang baru selesai melakukan sholat di masjid
tersebut. Dari 120 responden, didapatkan data
sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Penilaian Aspek Ergonomi
Fasilitas Wudhu

Dari data hasil kuesioner, menunjukkan
kecenderungan yang kurang lebih sama dengan
hasil observasi maupun analisis dimensi.
Namun secara umum, responden memberikan
nilai di atas nilai tengah / mean dari data,
sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat
kesesuaian fasilitas wudhu masjid-masjid di
Bandar Lampung terhadap konsep ergonomi
sudah cukup baik, walaupun masih banyak
perlu perbaikan di masa yang akan datang.

Nilai terkecil dari aspek-aspek penilaian
adalah aspek kedua, yaitu keberadaan tempat
menaruh barang. Hal ini menandakan bahwa
memang mayoritas masjid belum
memperhatikan aspek ini. Ada beberapa masjid
yang tidak memiliki rak barang khusus namun
mendapat penilaian cukup baik dari responden,
dikarenakan pada fasilitas wudhu tersebut
didapati tempat-tempat yang dapat difungsikan
sebagai tempat meletakkan barang bagi
sebagian jamaah pengguna,walaupun fungsi
asalnya bukanlah sebagai tempat meletakkan
barang. Sedangkan aspek yang mendapatkan
penilaian tertinggi adalah kemudahan dan
kejelasan akses menuju tempat wudhu.

Kesesuaian antara analisis dimensi dengan
hasil kuesioner juga tampak di mana masjid
dengan dimensi kran yang kurang ideal
mendapatkan nilai yang rendah. Begitu pula
pada aspek keleluasaan ruang gerak, fasilitas
wudhu dengan jarak antar kran yang pendek,
dan tidak memiliki ruang gerak yang cukup
lapang, juga mendapatkan penilaian yang
rendah. Sebagian besar responden juga
memandang bahwa lebih baik jika masjid
menyediakan lebih banyak alat bantu yang
dapat menekan risiko kecelakaan di tempat
wudhu, seperti karpet karet dan pegangan di
lokasi-lokasi tertentu. Sedangkan penerangan di
tempat wudhu tidak terlalu menjadi masalah
berdasarkan hasil kuesioner, karena selain
sebagian besar tempat wudhu cukup terbuka
sehingga terang di siang hari, pihak masjid juga
menyediakan lampu penerangan yang cukup
memadai untuk aktivitas wudhu di malam hari.

KESIMPULAN
Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam

di kota Bandar Lampung memiliki peranan
penting sebagai fasilitas sosial, dan merupakan
salah satu representasi kualitas pelayanan
umum kota Bandar Lampung terhadap
penduduknya dan para pendatang. Keduapuluh
masjid yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini adalah masjid-masjid yang berada di tengah
keramaian kota dengan jumlah jamaah yang
relatif banyak, sehingga merupakan representasi
dari pelayanan masjid secara umum di kota
Bandar Lampung. Dari data yang didapatkan
baik melalui analisis dimensi, observasi serta
kuesioner dari responden, didapatkan hasil
bahwa secara umum fasilitas wudhu masjid-
masjid di Bandar Lampung memiliki
kesesuaian cukup baik terhadap konsep
ergonomi, namun terdapat beberapa catatan
terkait dimensi posisi kran, serta kurangnya
fasilitas pendukung seperti tempat barang
bawaan, karpet karet dan lainnya. Masih ada
ruang untuk perbaikan di masa yang akan
datang, yaitu dengan memperbaiki desain
dengan menggunakan acuan konsep ergonomi,
serta melakukan penambahan fasilitas yang
dibutuhkan oleh jamaah pengguna.
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