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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

  Perkembangan industri yang semakin pesat saat ini memunculkan berbagai 

jenis usaha. Semua kegiatan perindustrian tersebut tidak terlepas dari peran manusia, 

mesin dan peralatan. Agar semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik tentunya 

semua aspek didalamnya harus saling melengkapi. Salah satu hal yang penting untuk 

diperhatikan adalah penggunaan peralatan-peralatan dalam dunia industri. Manusia 

memerlukan peralatan yang tepat agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, 

oleh sebab itu dibutuhkan perancangan-perancangan peralatan yang baik dari waktu 

ke waktu. Tujuan pokok manusia untuk selalu mengadakan perubahan rancangan 

peralatan-peralatan yang dipakai adalah untuk memudahkan dan menggunakan 

operasi yang sesuai dengan kegunaannya (Wignjosoebroto, 2008). 

Ergonomi berasal dari kata Yunani, ergos yang berarti kerja dan nomos yang 

berarti hukum alam. Ergonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan meneliti 

tentang keterkaitan antara manusia dengan lingkungan kerja. OWAS merupakan 

metode analisis sikap kerja yang mendefinisikan pergerakan bagian tubuh punggung, 

lengan, kaki, dan beban berat yang diangkat. Masing-masing anggota tubuh tersebut 

diklasifikasikan menjadi sikap kerja( Wignjosoebroto, 1995). 

Proses kerja yang membutuhkan tenaga manusia dan dilakukan secara manual 

sering kali menimbulkan masalah kesehatan dan lama proses kerja yang dapat 

menurunkan produktivitas. Salah satu kerja seperti ini juga terdapat pada proses 

penambalan ban sepeda motor. Ban bocor pada sepeda motor adalah sebuah 

permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pengguna sepeda motor kapan terjadinya 

dan dimana kejadian tersebut muncul tidak dapat diprediksi secara pasti. Permasalah 

akan terasa serius apabila sang pengendara berada dalam kondisi dikejar waktu. 

Bengkel tambal ban adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa, dimana 



I-2 
 

bengkel tambal ban tersebut melayani pengendara kendaraan roda dua yang 

mengalami kebocoran ban, bengkel tambal ban juga melayani pengendara kendaraan 

roda dua yang ingin melakukan servis. Alat tempel ban sebelumnya sudah dirancang 

oleh Nur irwanto pada tahun 2015, alat yag dirancang tersebut sudah tidak lagi 

menggunakan api sebagai pemanasnya namun untuk pemanasnya menggunakan 

setrika listrik. Adapun alat tempel ban yang sudah dirancang dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 dibawah ini.   

 

 
Gambar 1.1 Alat Tempel Ban Listrik 

(Sumber:Nur irwanto,2015)  

 

Keterangan pada Gambar 1.1 Alat Tempel Ban Listrik adalah: 

a. Meja alat tempel ban 

b. Kabel pemanas alat tempel ban 

c. Besi pemutar/pengunci ban ke alas pemanas  

d. Penyangga pada penguncian alat tempel ban 

e. Alas pemanas dengan setrika 

f. Penguat kaki pada meja alat tempel ban 

A 

C 

D 

F 

E 
B 
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Pada Gambar 1.1 diketahui bahwa dalam proses perancangan alat tempel ban 

listrik memerlukan bahan-bahan yang digunakan seperti: 

a. Setrika sebagai elemen pemanas  

b. Besi bulat, besi plat dan besi persegi 

c. Kabel  

d. Klahar 

e. Mur 

Dari bahan-bahan yang digunakan pada perancangan alat temple ban hingga 

proses perancangan menghabiskan biaya terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Biaya Perancangan Alat Tempel Ban 

No Jenis bahan Jumlah bahan Ukuran Harga 

1 Setrika listrik 1 - 100.130 

2 Besi bulat 2 12mm 78.000 

3 Besi persegi 1 2.4 mmx 6m 113.155 

4 Plat besi 1 3mm 191.000 

5 Mur 2 - 6000 

6 Laher 2 - 20.000 

7 Upah Ngelas  - - 500.000 

8 Roda kecil 4 - 97.500 

Jumlah 1,105,786  
Sumber: Nur Iwanto(2015). 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada perancangan alat tempel ban 

yang sudah dirancang oleh Nur irwanto (2015) yaitu alat tempel ban listrik yang 

sudah cukup membantu dalam melakukan penempelan ban, dari segi waktu dan 

pembakarannya. Berikut adalah proses penempelan ban dengan alat yang sudah 

dirancang sebelumnya, 
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Mulai

Menandai ban yang bocor

Pelepasan ban pada alat tempel 

ban 

Menggosok ban yang bocor 

menggunakan kertas pasir

Menunggu alat pemanas 

Melihat hasil sesudah di tempel

Proses pembakaran:

A. Peletakan ban ke alas 

pemanas 

B. Penguncian ban 

C.  Pembakaran ban 

dengan listrik

Selesai
 

Gambar 1.2 Flowchat proses penempelan ban 

 

1. Langkah pertama yaitu menandai ban yang bocor dengan memasukan ban 

yang berisi angin kedalam air agar dapat lebih mudah mengetahui ban 

yang bocor. 

2. Menggosok ban yang bocor dengan kertas pasir hingga permukaan yang 

bocor terkikis dengan rata untuk memperkuat tempelan ban tersebut. 

3. Proses pembakaran ban  

a. Ban yang sudah di gosok diletakkan kealas pemanas 

b. Kemudian ban ditekan dengan cara memutar pengunci secara 

berulang-ulang sampai ban tertekan kuat pada alas pemanas. 

c. setelah ban tertekan kuat lalu menyambungkan kabel kelistrik 

untuk proses pemanasan ban tersebut.  

4. Menunggu ban yang sedang di masak atau dipanaskan 

5.  Langkah terakhir yaitu pelepasan ban yang sudah masak/matang. 
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  Dari hasil Review pada pengguna alat tempel ban yang dirancang oleh Nur 

Irwanto (2015) masih terdapat keluhan-keluhan pada penggunaan alat tempel ban 

seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel.1.2 Hasil riview pada pengguna alat tempel ban  

No Keluhan Akibat 

1 

Proses penguncian atau penekanan ban pada 

alas pemanas 

Sakit pada lengan 

kanan,pergelangan tangan 

kanan dan punggung 

2 Alas permukaan elemen pemanas terlalu besar Luka bakar pada tangan 

3 Arus listrik yang besar Biaya listik menjadi mahal 

4 Otomatisasi waktu yang kurang terkontrol Ban dapat meleleh 

  

Pada proses penambalan ban terdapat beberapa masalah yang disebutkan pada 

Tabel 1.2 yaitu pada saat penguncian atau penekanan ban pada alas pemanas operator 

harus memutar alat dengan menggunakan sedikit tenaga daya dorong ke bawah 

sehingga posisi operator jadi tidak ergonomi, serta mengakibatkan rasa sakit pada 

punggung, pergelangan tangan kanan dan lengan tangan kanan, alas pemanas 

menggunakan elemen pemanas dari setrika yang menjadikan permukaan alas 

pemanas menjadi luas sehingga dapat menciderai pengguna pada saat pelepasan ban 

yang sudah matang, seperti luka bakar akibat tersentuh elemen pemanas, alat tempel 

ban ini menggunakan elemen pemanas dari setrika sehingga arus litrik yang 

diperlukan cukup besar yaitu 300 watt. disamping itu alat pemanas harus sesekali 

dilihat agar panas sesuai dengan yang diharapkan, karena alat tersebut otomatis akan 

mati sendiri apabila panas yang berlebihan hal tersebut dapat mengakibtkan hasil 

pembakaran yang tidak bagus dan dapat melelehkan ban jika panas yang berlebihan.  

 

 Dari keseluruhan alat tempel ban yang sudah dirancang sebelumnya masih 

ada kelemahan-kelemahan yang telah di jabarkan sebelumnya sehingga membuat 

pekerja merasa kurang nyaman serta menimbulkan rasa sakit pada bagian tertentu.  
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Berdasarkan uraian-uraian diatas maka diperlukan sebuah penelitian yang 

akan dituangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul “Perancangan Ulang Alat 

Tambal Ban yang Ergonomi” adapun harapan peneliti dalam penelitian ini agar 

dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang ada, dan menghasilkan 

rancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pekerja.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya maka rumusan 

masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah “Bagaimana merancang ulang alat 

tempel ban yang ergonomi sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang muncul 

akibat postur kerja yang tidak sesuai dengan kaedah ergonomi”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dilakukan antara lain: 

1. Merancang ulang alat tambal ban 

2. Dapat mengetahui perbandingan alat sebelum dirancang dengan alat setelah 

dirancangan. 

  

1.4 Batasan Masalah  

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan batasan agar pembahasan 

lebih terarah. Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peroses penambalan ban yang diteliti yaitu alat tambal ban yang sudah di 

rancang sebelumnya. 

2. Perancangan alat bantu ini mengarah pada perbaikan rancangan alat tambal 

ban yang sudah dirancang sebelumnya. 

3. Perancangan alat bantu ini dikhususkan untuk memudahkan pekerja dalam 

proses penambalan ban dan dapat mempercepat dalam melakukan proses 

penempelan ban. 

 

 



I-7 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis, untuk menyederhanakan suatu produk sehingga dapat 

mengurangi tingkat kelelahan pekerja. 

2. Sebagai pedoman bagi pekerja bengkel agar dapat menggunakan alat 

tempel ban yang lebih praktis atau ergonomi. 

3. Bagi pihak lain, para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

perancangan alat tempel ban listrik yang ergonomi. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai perancangan juga pernah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan 

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi 

penelitian. 
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1.3 Tabel Posisi Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul 

“Perancangan Ulang Alat Tambal Ban yang Ergonomi” dapat dilihat sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan, sehingga 

peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan dapat 

menyelesaikan masalah yang dibahas.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan 

pada penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam 

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.  

BAB V  ANALISA  

Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan 

data.  

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai langkah  

untuk menyelesaikan masalah yang ada. 


