
 
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1. Kesimpulan 

 Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Merancang ulang alat tempel ban yang ergonomi menggunakan beberapa 

data antropometri, yaitu tinggi siku duduk, dan genggaman tangan. Data 

tersebut  digunakan untuk menentukan ukuran rancangan alat tempel ban, 

yaitu tinggi alas duduk ditambah dengan tinggi siku duduk (Tsd) sebesar 68 

cm, ukuran diameter pegangan pengepressan (Dgt) 4.8 cm. Ukuran tersebut 

diambil dari data antropometri rata-rata orang indonesia sehingga alat hasil 

rancangan menjadi ergonomis. 

Aspek ergonomi yang didapat dari penelitian perancangan alat 

tempel ban yang ergonomi ini dapat dilihat dari segi penggunaanya, mudah 

dalam pengoprasian, kelengkapan alat tempel ban yang sudah dilakukan 

perbaikan yaitu Sudah menggunakan stop kontak timer, lampu indicator, 

laci, cok sambung dan menggunakan press penjepit yang hanya dilakukan 

dengan sekali  tekan. 

2. Perbandingan Alat sebelum dilakukan perbaikan dengan alat yang sudah 

dilakukan perbaikan dapat dilihat pada Tabel 6.1 

Tabel 6.1 Perbandingan Sebelum dan Setelah Perbaikan Rancangan Penempelan 

Ban  

No Keterangan Alat Sebelum Alat Setelah 

 1  Waktu proses penempelan ban   14 (menit) 12.26 (menit)  

 2  Pemanas yang digunakan  

 Elemen pemanas 

setrika 

 Elemen 

pemanas  

 3  Arus listrik yang diperlukan  350 Watt  44 Watt 

 4 

 Cara pengoprasian alat pada saat 

pengepresan 

 Memutar tuas  

secara berulang-

ulang 

 Menekan tuas 

cukup sekali 

tekan 
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Tabel 6.2 Perbandingan Sebelum dan Setelah Perbaikan Rancangan Penempelan 

Ban (lanjutan) 

No Keterangan Alat Sebelum Alat Setelah 

 5 Kelebihan pada alat 

 Memiliki 2 penempel 

ban mengunakan listrik 

dan menggunakan 

tungku sehingga jika 

mati lampu pekerja 

masih dapat menempel 

ban 

 Memiliki 1 penempel 

ban listrik dengan 

dilengkapi 

kemudahan-

kemudahan dalam 

penggunaan alat 

tersebut. 

  6  Bahan yang digunakan   100% = besi 

 85% = kayu 

15% = besi 

 7  

 Biaya yang perlukan 

dalam pembuatan alat  Rp.1.105.786  Rp. 717.000 

 

Bersarkan Tabel OWAS sebelum perbaikan perancangan, maka dapat 

diketahui sikap kerja pada bagian punggung membungkuk dan memutar atau 

membungkuk kedepan dan menyamping dengan kedua lengan berada dibawah 

bahu, sedangkan posisi kaki berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus dan operator 

mengangkat beban (W) kurang dari 10 kg (W<10 kg) merupakan kategori 2 yang 

artinya pada sikap kerja ini berbahaya pada system musculoskeletal (postur kerja 

yang mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan). Sedangkan Bersarkan 

Tabel OWAS setelah perbaikan perancangan, maka dapat diketahui sikap kerja 

pada bagian punggung lurus dengan satu lengan berada diatas bahu dan operator 

duduk mengangkat beban (W) kurang dari 10 kg (W<10 kg) merupakan kategori 1 

yang artinya pada sikap kerja ini tidak ada masalah pada system musculoskeletal 

(tidak berbahaya). Sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan. 

 

6.2 Saran 

1. Disarankan kepada pekerja tambal ban sebaiknya dalam bekerja hendaknya 

mempertimbangkan aspek kecepatan dalam proses kerja, kenyamanan dalam 

bekerja dan mencari solusi dalam proses kerja yang lebih ringkas dan mudah 

dengan menggunakan alat atau sarana yang tepat. 

2. Disarankan bagi penelitin selanjutnya untuk dapat membuat alat yang lebih 

baik dari yang telah dirancang untuk saat ini. 


