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BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan pengolahan 

data dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rancangan alat bantu memanen nenas yang ergonomi ini terdiri dari dua alat 

yaitu alat pemetik buah dan alat bantu angkut buah. Alat pemetik buah ini 

dirancang bertujuan untuk mengurangi keluhan rasa sakit akibat postur tubuh 

yang membungkuk ketika memetik nenas sedangkan alat angkut buah nenas 

dirancang bertujuan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

pengumpulan buah nenas. Alat yang dibuat berdasarkan prinsip ergonomi ini 

memiliki ke unggulan dibandingkan alat sebelumnya yang digunakan oleh 

petani dari segi waktu proses memanen, tenaga yang dikluarkan serta postur 

tubuh yang terhindar dari kecelakaan kerja dan keluhan rasa sakit pada bagian 

tubuh. Berikut merupakan alat yang telah diuji cobakan kepada petani Desa 

Kualu 

 
Gambar 6.1 Alat Hasil Rancangan 

2. Pengujian alat bantu memanen nenas berdasarkan perbandingan data postur 

kerja, waktu proses serta keluhan rasa sakit sebelum dan setelah perancangan. 

Tabel 6.1 Rekapitulasi Perbandingan Sebelum dan Setelah Perancangan 
Keterangan Sebelum perancangan Setelah Perancangan 

Analisa RULA Tingkat ke-7 Tingkat ke-3 

Waktu Baku 74,17 Detik/Nenas 56,72 Detik/Nenas 

Nordic Body Map 15 Bagian Tubuh 3 Bagian Tubuh 
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Terdapat perbedaan dari sebelum perancangan dengan setelah perancangan 

dimana postur tubuh yang pada awalnya berada di tingkat 7 yang berarti sangat 

beresiko cedera menjadi tingkat 3 yang tergolong resiko yang aman. Waktu baku 

pada proses pemetikan buah lebih singkat dengan adanya perancangan alat bantu 

hasil dari perancangan dengan selisih waktu 17,45 detik tiap pemetikan buah 

nenas dan pada kesioner nordic body map menujukan pengurangan bagian yang 

dirasa sakit awalnya 15 bagian menjadi 3 bagian tubuh yang mengalami sakit. 

 

6.2.  Saran  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pihak petani dapat mengaplikasikan alat yang telah diuji 

cobakan agar dapat meningkatkan produksi dan dapat mengurangi cedera pada 

saat melakukan aktivitas memanen buah nenas. 

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menyempurnakan atau 

membuat alat yang lebih baik lagi dan dapat mengatasi keluhan rasa sakit pada 

bagian lengan atas kanan, siku kanan dan lengan bawah kanan pada saat 

menggunakan alat. 

 


