
 

BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai analisis postur kerja para pekerja Material 

Handling  pada PT. P&P Bangkinang Pekanbaru untuk posisi awal pada 

pengangkutan karet olahan ke penjemuran memiliki resiko cedera yang 

membahayakan pekerja dikarenakan kurang ergonomis. Pada metode OWAS 

dapat dilihat dari sikap kerja yang diambil memiliki resiko yang cukup tinggi 

seperti memiliki sikap punggung yang membungkuk kedepan dan miring 

kesamping saat bekerja, sikap kedua lengan berada dibawah tinggi bahu, dan 

sikap kaki  berjalan. Perancangan gerobak angkut dilakukan untuk dapat 

memperbaiki sikap kerja yang kurang ergonomis. Berikut ini merupakan gambar 

hasil perancangan gerobak angkut:   
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Gambar 6.1 (a) Gambaran Rancangan Gerobak Angkut ke Penjemuran  

 (b) Foto Rancangan Gerobak Angkut ke Penjemuran 

 

 

Perancangan menggunakan data antropometri pekerja pengangkutan karet 

olahan ke penjemuran di PT. P&P Bangkinang Pekanbaru. Berikut merupakan 

spesifikasi ukuran gerobak angkut yang dapat dilihat di Tabel 6.1. 
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 Tabel 6.1  Spesifikasi Ukuran Gerobak Angkut 

No Antropometri Kegunaan 
Ukuran 

(cm) 

1 Lebar Bahu (LB) Ukuran lebar gerobak 42,47 

2 Tinggi Siku Berdiri 

(TSB) 
Tinggi pegangan gerobak 105,82 

3 Panjang Telapak Tangan 

(PTT) Ukuran diameter pegangan 

(handle) gerobak 
15,07  

Sumber: Pengolahan Data (2017) 

 

Setelah dilakukannya penelitian pada bagian pengangkutan karet olahan ke 

penjemuran di PT. P&P Bangkinang Pekanbaru. Maka terdapat perbandingan rata 

rata data denyut jantung  serta waktu baku pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, dan 

pekerja 4 sebelum dan sesudah perancangan. Berikut adalah tabel hasil 

perbandingannya yang dapat dilihat pada Tabel 6.2. 

Tabel 6.2  Hasil Penelitian sebelum dan sesudah perancangan 

Operator No Keterangan 

Sebelum Perancangan Sesudah Perancangan 

Sebelum 

Bekerja 

Sesudah 

Bekerja 

Sebelum 

Bekerja 

Sesudah 

Bekerja 

Pekerja 

1 

1 Denyut Jantung (Pulse/menit) 80,25 123 81,75 101,37 

2 Konsumsi Oksigen )(liter/menit) 0,60 1,46 0,63 1,02 

3 Konsumsi Energi (Kkal/menit) 2,90 7,00 3,04 4,93 

Pekerja 

2 

1 Denyut Jantung (Pulse/menit) 78,62 124,62 80,31 102,25 

2 Konsumsi Oksigen )(liter/menit) 0,57 1,49 0,60 1,04 

3 Konsumsi Energi (Kkal/menit) 2,75 7,16 2,91 5,02 

Pekerja 

3 

1 Denyut Jantung (Pulse/menit) 82,93 122,75 81,25 96,93 

2 Konsumsi Oksigen )(liter/menit) 0,65 1,45 0,62 0,93 

3 Konsumsi Energi (Kkal/menit) 3,16 6,98 3,00 4,51 

Pekerja 

4 

1 Denyut Jantung (Pulse/menit) 81,25 125,43 84,06 105,06 

2 Konsumsi Oksigen )(liter/menit) 0,62 1,50 0,68 1,10 

3 Konsumsi Energi (Kkal/menit) 3,00 7,24 3,27 5,29 

Waktu Baku (Detik) 179, 65  136,60 

Sumber: Pengolahan Data (2017) 
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Setelah dilakukan perancangan gerobak angkut, dapat disimpulkan bahwa 

alat yang dirancang sudah ergonomis. Perbedaan sistem kerja antara kondisi kerja 

kondisi sebelum dan sesudah menggunakan gerobak angkut dapat dilihat dengan 

berkurangnya sikap kerja membungkuk. Keadaan rangka penopang di samping 

sisi serta memiliki sistem gulungan pada alat dapat memudahkan operator dalam 

melakukan proses peletakan dan pengangkutan karet olahan. Serta terlihat pada 

Tabel 6.2 diatas berukurangnya denyut jantung, komsumsi oksigen dan konsumsi 

energi yang dirasakan operator. Dan meminimalisir waktu baku dari sebelum 

179,65 detik menjadi 136,60 detik sesudah perancangan gerobak angkut tersebut.  

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pekerja pada bagian pengangkutan karet olahan ke penjemuran diharapkan 

memperhatikan posisi kerja, agar dapat mengurangi resiko dan gangguam 

pada sistem musculoskeletal sehingga terciptanya kenyamanan, serta 

keselamatan dalam bekerja. 

2. Hasil rancangan alat dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan oleh 

perusahaan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki sikap kerja dan sistem 

kerja operator. 

3. Hasil laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan yang dapat memberikan solusi yang lebih baik tentang 

postur kerja ataupun sistem kerja pada proses material handling, yang 

bermanfaat bagi pekerja maupun peneliti.  

 


