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ABSTRAK 

 
Material handling bagi sebagian perusahaan belum menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas 

pemindahan barang, seperti proses pemindahan drum yang berisi minyak pada PT. Basmindo Materi 

Swatama menggunakan chain block. berdasarkan observasi awal, proses pemindahan drum 

membutuhkan waktu 7 menit untuk 1 drum dengan berat 150 kg dengan postur kerja yang tidak 

ergonomis sehingga operator sering mengalami rasa sakit pada beberapa anggota badan seperti leher, 

punggung, paha, lutut dan betis. tujuan penelitan ini adalah untuk mempermudah proses pemindahan 

drum melalu perancangan alat bantu trolly berbasis ergonomi dan metode Verain Deutscher 

Inggenieure (VDI) 2222. tahapan dalam perancangan dimulai dari analisa proses kerja operator, 

membuat konsep desain trolly ergonomis berdasarkan postur kerja operator, merancang berdasarkan 

konsep desain terpilih dan mewujudkan dalam bentuk alat yang dapat dioperasikan.  selanjutnya 

dilakukan evaluasi postur kerja operator melalui REBA. trolly hasil rancangan dilengkapi alat penjepit 

yang berfungsi menahan drum menjadi lebih kokoh dan 2 ban agar proses pemindahan bisa lebih 

mudah dan cepat. Selain itu, postur kerja operator dalam keadaan berdiri saat mendorong trolly dengan 

kedua tangan memegang pegangan trolly dan meminimalisir peosisi membungkuk. hasil implementasi 

trolly hasil rancangan diperoleh waktu proses pemindahan drum menjadi 1 menit yang sebelumnya 

dilkukan 7 menit, sementara pada level resiko terhadap operator terjadi penurunan level skor menjadi 2 

(rendah) yang semula berada pada level 8 atau tinggi.  

 

Kata kunci:  Ergonomis, Postur Kerja, Trolly drum, VDI 2222. 
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ABSTRACT 
 

Material handling for some companies has not been considered in carrying out the activities of moving 

goods, such as the process of moving an oil-filled drum at PT. Basmindo Material Swatama uses a 

chain block. Based on preliminary observations, the process of moving the drum takes 7 minutes for 1 

drum with a weight of 150 kg with a non-ergonomic work posture so that operators often experience 

pain in several limbs such as the neck, back, thighs, knees and calves. The purpose of this research is 

to facilitate the process of moving the drum through the design of ergonomic-based trolly aids and the 

Verain Deutscher Inggenieure (VDI) 2222. Stages in the design begin with analyzing the operator's 

work process, making the design concept of the trolly based ergonomic operator work posture, 

designing based on the design concept selected and realize in the form of a device that can be operated. 

Then the operator's work posture is evaluated through REBA. The design trolly is equipped with a 

clamping tool that functions to hold the drum tighter and 2 tires so that the transfer process can be 

easier and faster. In addition, the operator's working posture is standing when pushing the trolly with 

both hands holding the trolly grip and minimizing the bending position. The results of the 

implementation of the design trolly obtained the process of moving the drum to 1 minute previously 

done 7 minutes, while at the level of risk to the operator there was a decrease in the score level to 2 

(low) which was originally at level 8 or high.  

 

 

Keywords: Ergonomic, Work Posture, Trolly drum, VDI 2222. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang 

semakin pesat di era industri 4.0 telah banyak memberi kemudahan di segala 

bidang. Meskipun kemajuan teknologi hampir menutupi tenaga manusia dalam 

menyelesaikan aktivitas kerja namun penanganan beban material secara manual 

masih diperlukan, pada dasarnya tidak semua aktivitas proses kerja dapat 

diselasaikan dengan menggunakan mesin (Nurmianto, 2005). 

Pekerjaan secara manual (manual task) dapat diartikan sebagai pekerjaan 

yang menggunakan manusia sebagai sumber tenaganya meliputi kegiatan 

mengangkat (lifting), mendorong (pushing), menarik (pulling), membawa 

(carrying), memindahkan (moving), atau memegang (holding) suatu benda atau 

item. dimana memiliki suatu keuntungan yaitu fleksibel dalam gerakan sehingga 

memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang terbatas dan pekerjaan 

yang tidak beraturan. tetapi menurut Ansari dan Sheikh (2014) mengatakan 

beberapa pekerjaan manual dilakukan dengan cara berbahaya yang dapat 

menyebabkan keluhan yang biasa disebut dengan musculoskeletal disorders 

(MSDs). salah satu contoh kegiatan pekerjaan secara manual adalah proses 

pemindahan drum minyak yang dilakukan pada pt.besmindo materi swatama. 

PT. Besmindo Materi Swatama merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang Pengeboran dan Kerja Ulang sumur secara menyeluruh (Pengelolaan 

dan penyediaan kebutuhan fasilitas drilling & workover unit, peralatan, tools, 

material serta SDM). proses pemindahan drum berisi minyak dan oli yang 

dilakukan diperusahaan ini masih menggunakan alat bantu berupa chaing block, 

dalam proses pemindahan yang dilakukan dari pemasangan sampai pengangkatan 

drum berisi minyak membutuhkan waktu 7 menit/drum, dari 10 drum minyak 

yang harus dipindahkan dalam sehari operator hanya mampu menyelesaikan 

sebanyak 5 – 8 drum minyak perhari dengan berat 150kg/drum, serta kondisi 

pemindahan yang kurang tepat karena memaksa tubuh dengan beban berat dalam 



 

2 
 

pekerjaan yang berulang dan posisi tubuh yang membungkuk disaat pengerjaan 

tidak alamiah akan menyebabkan berpotensi keluhan MSDs (muscoloskeletal 

disorder). 

 
Gambar 1.1 (a) Pemasangan jangkar posisi jongkok (b) Pemasangan 

jangkar posisi bungkuk (c) proses pemindahan 
(PT. Besmindo Materi Swatama, 2020) 

Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat permasalahan fasilitas kerja yang belum 

tepat sesuai dengan penggunanya yaitu, Proses kerja yang terlalu panjang dan 

tingginya proses perpindahan yang dilakukan operator serta posisi kerja yang 

berpotensi menimbulkan keluhan atau cidera pada bagian tubuh operator. 

Persentase keluhan yang dirasakan operator bisa dilihat dengan 

menggunakan kuesioner nordic body map. hasil yang diperoleh dari pengambilan 

data sebanyak 30 kali dalam 1 bulan secara berturut-turut pada shift pagi 
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didepartemant maintenance menunjukkan tingginya keluhan rasa sangat sakit 

yang dialami oleh operator pada saat pemindahan drum menggunakan alat bantu 

manual berupa chain block. dimana 4 Operator menyatakan sakit pada bagian 

punggung (100%), 4 Operator menyatakan sakit pada bagian leher (100%), dan 2 

Operator juga menyatakan sakit pada bagian paha, lutut, dan betis (50%). Keluhan 

ini diakibatkan sikap kerja operator selama proses pemindahan drum diduga tidak 

sesuai kaidah ergonomic. Salah satu cara untuk menganalisis postur kerja adalah 

menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). berdasarkan data 

titik keluhan yang telah diketahui maka metode yang tepat untuk mengetahui 

tingkat level resiko cidera yang akan dialami operator dilakukan analisis 

menggunanakan Rapid Entire Body Assessment (REBA). Data rekapitulasi hasil 

analisa postur tubuh menggunakan metode REBA ditunjukkan pada gambar 1.2 

berikut ini : 

 
Gambar 1.2 postur tubuh operator 
(PT. Besmindo Materi Swatama, 2020) 

Analisa postur tubuh menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment 

(REBA) menunjukkan tingkat resiko yang dialami pekerja berada pada level 

tinggi dengan nilai score 8. Sehingga termasuk kategori segera dilakukan 

perbaikan atau tindakan postur dan posisi kerja operator dalam melakukan 

aktivitas dengan melakukan perbaikan sistem kerja atau fasilitas yang digunakan 

oleh operator. (Restuputri, dkk, 2017). 
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Berdasarkan pemasalahan tersebut salah satu cara memperbaiki sistem 

kerja dan fasilitas yang ergonomis pada perusahaan dibutuhkannya alat bantu 

yang ergonomis dan membantu pemindahan drum minyak serta tidak melupakan 

kenyamanan operator dalam pemindahan. Penelitian tentang perbaikan sistem 

kerja dengan merancang alat bantu yang ergonomis dalam proses pengangkatan 

drum telah banyak dilakukan sebelumnya. pada gambar 1.3 merupakan salah satu 

penelitian sebelumnya yang menghasilkan alat bantu berupa trolley drum dimana 

proses pemindahan drum lebih cepat dengan waktu pemindahan 5 menit dengan 

jarak perpindahan 7 - 8 meter/drum, serta membuat operator lebih nyaman dalam 

melakukan proses pemindahan. Alat yang dirancang secara ergonomi ini masih 

memiliki kekurangan pada proses pemakaian yang membuat operator terbatas 

dalam penggunaanya. Dimana proses pemakaian alat ini hanya bisa digunakan 

dilantai datar dan hanya mampu mengangkat serta memindahkan drum dengan 

berat 50 kg yang disebabkan landasan pengunci drum terbuat dari per. dari alat 

bantu sebelumnya diperlukan inovasi alat bantu dengan melihat aspek ergonomi, 

lingkungan , dan beban yang akan diangkat trolley drum. guna rancangan inovasi 

rancangan ini memiliki kelebihan dari segi egonomi dan efektifitasnya. 

 
Gambar 1.3 Alat Trolley pemindahan drum 

 yang Ada Saat Ini. 
(Sumber : Pengumpulan data, 2020) 
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perancangan alat bantu pemindahan drum secara ergonomi, pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Rapid Entire 

Body Assessment dan Verein Deutscher Ingenieuer 2222. Metode Rapid Entire 

Body Assessmen merupakan metode yang memberikan penilaian  atas risiko 

postur tubuh yang dapat menimbulkan gangguan terkait musculoskeletal dan 

Verein Deutscher Ingenieure 2222 merupakan metode perancangan sistematik 

terhadap desain untuk merumuskan dan mengarahkan berbagai macam metode 

desain yang makin berkembang akibat kegiatan riset sehingga dapat 

mengoptimalkan penggunaan material dan teknologi (Aziz dkk, 2016). Tahapan 

proses perancangan alat bantu pemindahan drum terlebih dahulu dilakukan 

penilaian resiko postur tubuh dan dilanjutkan dengan menggunakan metode VDI 

2222 yaitu dimulai dengan perencanaan alat, menentukan konsep alat, merancang 

alat dan penyelesaian alat. Metode VDI 2222 membandingkan beberapa alternatif 

pilihan konsep dan pemilihan jenis komponen maupun material sehingga 

diperoleh alternatif terbaik yang optimal. 

Produk hasil rancangan metode ini nantinya harus memenuhi daftar 

tuntutan yang dibutuhkan saat proses identifikasi, sehingga alat yang dihasilkan 

sesuai dengan kebutuhan. Dengan metode VDI 2222 ini diharapkan akan 

menghasilkan alat bantu yang fungsional, mudah digunakan dan ergonomis. 

Setelah menggunakan alat hasil rancangan ini, diharapkan menghasilkan 

pemindahan lebih ergonomis, meningkatkan produktifitas kinerja operator dan 

menghemat waktu proses pemindahan drum minyak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana memperbaiki cara kerja proses pemindahan 

drum berisi minyak melalui rancangan trolly berbasis ergonomis menggunakan 

metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) dan Verein Deutcher Ingeneure 

(VDI) 2222?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi perbaikan terhadap postur kerja 

didepartemen maintenance melalui perancangan alat bantu ergonomis, yang dapat 

mengefisiensikan waktu, mengoptimalkan proses pemindahan drum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dan berkaitan 

dengan beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai masukan penulis bagi penelitian dalam pengembangan cara 

berfikir dan kreativitas untuk menambah wawasan dibidang keilmuan 

b. Menambah pengetahuan kreasi, inovasi, informasi, dan aplikasi 

keilmuan terutama design dan perancangan alat. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan dalam memecahkan 

masalah sejenis dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang 

dominan terhadap perancangan dan pengembangan produk sehingga masih 

dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pengguna (trolley drum) 

Memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mengurangi beban kerja 

pengguna untuk pelaksanaan pengerjaan, karena alat dapat melakukan 

fungsi dengan konsep ergonomi. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini, diberikan beberapa batasan masalah dengan tujuan untuk 

memfokuskan masalah yang akan dikaji agar masalah tidak terlalu kompleks. 

Sehingga dikemukakan beberapa batasan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. Besmindo Materi Swatama pada bulan 

desember 2019 - januari 2020. 

2. Peneltian ini menggunakan jenis drum yang berdiameter 58.5 dengan tinggi 

85.5cm 
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1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai perancangan pernah dilakukan sebelumnya. Agar 

tidak terjadinya penyimpangan dan penyalinan maka berikut merupakan 

penelitian untuk melihat kesamaan penelitian untuk melakukan perbandingan. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Perancangan Trolley drum ergonomis 
No Judul dan Nama Peneliti Metode Hasil Tahun 

 

 

 
1. 

Aplikasi Metode VDI 2222 

Pada Proses Perancangan Alat 

Bantu Perakitan Four Way 

Entry Palet 

 (Melati Kurniawati, 

Rispianda, Pripurwa 

Mochamad Dzikra) 

 

 

 
VDI 2222 

Menghasilkan alat bantu 

dengan komponen Jig, 

pengunci kanan kiri dan tempat 

penyimpanan. Tempat 

penyimpanan didesain agar 

dapat menguarangi aktivitas 

sehingga dapat mengurangi 

waktu kerja. 

2018 

 

 

 
2. 

 
Usulan Rancangan Mesin 

Sandblasting Untuk Produk 

Pipa BushingArm Honda CRV 

 (Luthfi Abdul Aziz) 

 

 

 
VDI 2222 

Menghasilkan rancangan mesin 

dengan kemampuan kapasitas 

produksi 3 benda kerja dalam 

waktu 2 menit lebih cepat 

dengan mesin yang sudah ada 

yaitu berkapasita1 benda dalam 

2 menit. 

2016 

 

 

 
3. 

Rancangan Combination Dies 

Untuk Produk Engine 

Mounting T120SS di Pt. Jati 

Wangi  

(Cepty Nur Falah) 

 

 

 
VDI 2222 

Menghasilkan usulan 

penggunaan dies dan punch 

berawal 5 unit menjadi 3 unit 

namun mencakup semua 

operasi yang memiliki selisih 

waktu siklus sebesar 19 detik. 

2015 

 

 

 
4 

Perancangan 

Ulangfixturekomponen Main 

Bearing Housing 

(Asep Indra Komara, Isti 

Ane Melinda, Mochammad 

Djawari 

Al Ghifari) 

 

 

 
VDI 2222 

Menghasilkan Kualitas 

pemesinan menggunakan 

fixture yang ada saat ini 

memenuhi spesifikasi yang 

diminta 

2019 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2020) 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Perancangan Trolley drum ergonomis (Lanjutan) 
No Judul dan Nama Peneliti Metode Hasil Tahun 

5 Perancangan Alat Bantu Trolley 

Drum ergonomis 

 (M.Allif Firdaus) 

 

 

 

 
VDI 2222 

evaluasi perbaikan ergonomi 

terhadap sistem kerja didepartemen 

maintenance dan melakukan 

perancangan alat bantu ergonomis, 

sehingga dapat mengefisiensikan 

waktu, dan mengoptimalkan proses 

pemindahan drum minyak. 

2020 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2020) 

 
1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan sistematika penelitian dibuat agar dapat memudahkan 

pembahasan dari tugas akhir ini. Penjelasan mengenai penelitian ini disusun 

dalam sistematika penulisan dengan urutan seperti yang ditulis berikut ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

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

penelitian, manfaat penelitian, posisi penelitian serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar yang 

digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun 

teori-teori yang didapatkan bersumberkan dari jurnal, buku, dan media 

lainnya yang dapat membantu teoritis dari penelitian rancangan alat 

bantu trolley drum menggunakan metode REBA dan VDI 2222 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian,terdiri dari lokasi penelitian ,metode pengumpulan data, 

langkah pemecahan masalah dan metode analisa data 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data yang telah dikumpulkan serta menjelaskan langkah-

langkah yang digunakan dan teknis pengolahan data untuk 

menyelesaikan permaslahan perancangan alat bantu ergonomis. 
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BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan tentang analisis dan interpretasi hasil rancangan 

pembahasan mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang 

dilakukan pada bab sebelumnya. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang -mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari 

seluruh proses pembahasan penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang bermanfaat agar hasil perancangan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 



 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Ergonomi 

  Ergonomi merupakan ilmu mengenai teknologi yang berkaitan dengan 

desain kerja dan berdasarkan ilmu biologi manusia, yaitu anatomi, fisiologi dan 

psikologi ergonomi bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko cidera dan 

meningkatkan motivasi dalam bekerja serta meningkatkan produktivitas dari 

aktivitas operator dalam suatu stasiun kerja. resiko ergonomi yang berkaitan 

dengan ergonomi sendiri termasuk termasuk cidera tubuh akibat kerja adalah 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). Pada dasarnya kita boleh mengambil definisi 

ergonomi dari mana saja, tetapi defini tersebut perlu kita sesuaikan dengan apa 

yang sedang kita kerjakan (Tarwaka, dkk 2004). 

Ergonomic dalam bahasanya dapat didefenisikan sebagai berikut: 

“Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyamakan atau 

mengseimbangkan antara fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas 

maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik, dan 

mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi baik”. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas hidup manusia operator, sesuai 

yang ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional (ILO), secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1.  work should respect the workers’life and health. (operatoran harus 

menghormati kehidupan dan kesehatan operator)  

2.  work should leave the worker with free time for rest and leisure. (operatoran 

harus meninggalkan operator dengan waktu luang untuk beristirahat dan 

bersantai) 

3.  work should enable the worker to serve society and achieve self-fulfillment 

by developing his personal capacities. (perkejaan harus memungkinkan 

operator untuk melayani masyarakat dan mencapai pemenuhan diri dengan 

mengembangkan kapasitas pribadinya) 

 pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik di tempat kerja, di 
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lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga, menjadi tujuan utama dari 

penerapan ergonomi. 

Tujuan utama ergonomi yaitu menghasilkan sistem kerja yang produktif dan 

kualitas kerja terbaik dengan aktifitas kerja yang mengutamakan kemudahan, 

kenyamanan, efisiensi dan yang terpenting yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. 

Perbaikan sistem kerja yang dilakukan dalam kajian  ergonomi dilakukan dengan 

cara memperbaiki aktifitas yang akan terjadi antara manusia sebagai pelaku 

operatoran dengan mesin sebagai alat bantu dan fasilitas pada aktifitas operator. 

dalam merangcang sebuah operatoran dari segi fisik lingkungan sehingga sesuai 

dengan kebutuhan psikologis maupun fisiologis penggunanya termasuk dari 

tujuan dari ergonomi (Hardianto dan Yassierli, 2014). 

Penerapannya ergonomi memiliki kaitan erat dengan beberapa disiplin ilmu 

lainnya diantaranya rekayasa, statistika, matematika, anatomi, fisiologi, psikologi 

terapan serta sosiologi. Aplikasi ergonomi yang tepat diharapkan dapat 

menyesaikan beberapa masalah operatoran berikut ini : 

1. Produktifvitas kerja rendah atau menurun, bottle neck, dan  rework. 

2. Kecelakan kerja, insiden, dan tingginya resiko operatoran. 

3. Lembur, kurangnya fleksibilitas sistem produksi. 

4. Keluhan operator dan sebagainya.  

Penerapan ergonomi  dalam kegiatan perbaikan sistem kerja diawali dengan 

melakukan evaluasi  kerja salah satu cara untuk mengetahui hubungan antara 

tekanan fisik dengan resiko keluhan otot skeletal (musculaskeletal disorder). 

Keluhan musculoskeletal merupakan keluhan yang terjadi pada bagian otot 

skeletal yang sering dirasakan oleh seseorang mulai keluhan sangat ringan sampai 

sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu 

yang lama, dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen 

dan tendon. Keluhan hingga kerusakan yang sering disebut dengan istilah 

musculoskeletal disorders (MSDs) atau bisa juga disebut dengan cedera yang 

dialami tubuh pada sistem musculoskeletal (Restuputri, dkk, 2017). 
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2.2 Metode Rapid Entire Body Assessment  (REBA) 

 keluhan operator yang telah diketahui melalui kuisioner NBM, tahapan 

setelah itu adalah mengukur risiko postur kerja yang dialami operator dengan  

metode Rapid Entire Body Assestment. Rapid Entire Body Assestment merupakan 

salah satu metode yang mempelajari bidang ergonomi guna menilai posisi postur 

tubuh disaat operator malukakan aktifitas, dengan menggunakan metode Rapid 

Entire Body Assestment dapat menilai postur leher, punggung, lengan, 

pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Metode yang dikembangkan oleh 

Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn McAtamney merupakan salah satu ergonomi dari 

universitas Notingham. Pertama kali di dijelaskan dalam bentuk jurnal ergonomi 

pada tahun 2000 (Hignett dan Mc Atamney, 2000, dikutip oleh Joanda 2017).  

Langkah- langkah yang dilakukan dalam menentukan nilai skor REBA 

adalah pertama  menghitung  skor  pada  tabel  A  yang  terdiri  dari  leher  (nec),  

batang tubuh  (trunk),  dan  kaki  (legs). Langkah  kedua menghitung  skor tabel B  

yang  terdiri  dari lengan  atas  (upper  arm),  lengan  bawah  (lower  arm),  dan  

pergelangan  tangan  (wrist). Setelah skor akhir didapatkan maka tabel A dan B 

dimasukkan ke dalam tabel C. Pada tabel C merupakan penilaian skor akhir dalam 

menentukan kategori tindakannya (Restuputri, dkk, 2017) 

 
Gambar 2.1  Lembar Kerja Penilaian Metode REBA 

(Sumber: Restuputri, dkk, 2017) 
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Level action Skor REBA Level Risiko Tindakan Perbaikan 

0 1 Bisa diabaikan Tidak perlu 

1 2-3 Rendah Mungkin perlu 

2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu segera 

4 11-15 Sangat Tinggi Perlu saat ini juga 

Gambar 2.2  Pengkategorian Skor Metode REBA 
(Sumber: Restuputri, dkk, 2017) 

 

2.3 Metode Verein Deutcher Ingenieure 2222 (VDI 222) 

 Menurut  Gerhard Pahl dan Wolfgang Beitz dalam bukunya Engineering 

Design : A Systematic Approach perancangan dengan menggunakan metode VDI 

2222 (Verein Deutcher Ingenieure) merupakan pedoman salah satu metode 

pendekatan suatu perancangan desain sistematik dalam merumuskan dan 

mengarahkan berbagai tujuan metode desain yang semakin berkembang akibat 

kegiatan riset sekarang (Pahl, 2010, dikutip oleh Aziz, dkk, 2016)  

 Menggunakan metode VDI 2222 dalam perancangan yang sistematis 

dinilai  lebih mudah dilakukan disebabkan sistem yang digunakan dalam 

perancangan dilakukan tidak harus menguasai secara detail perhitungan 

matematis. Metode ini dalam proses perancangannya merupakan sebuah produk 

bagi pemula serta meng-optimalkan produktifitas untuk mencari solusi dan 

pemecahan maslahan yang paling optimal (Harsokoesoemo,dkk, 2004, dikutip 

oleh Setepu, dkk, 2018). Diagram alir perancangan menggunakan metode VDI 

2222 adalah sebagai berikut : 

ANALISI

MEMBUAT KONSEP

MERANCANG

PENYELESEIAN

 
Gambar 2.3  Diagram Alir Perancangan  

Metode VDI 2222 
(Sumber: Aziz, dkk, 2016) 
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  Penjelasan dalam setiap tahap pada proses perancangan yang akan 

dilakukan, sebagai berikut  (Aziz, dkk, 2016) : 

1. Analisis berupa tahapan pertama yang akan dilakukan dalam kegiatan 

perancangan gunanya dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang 

ditemukan. 

2. Hasil tahap analisis merupakan suatu input tahap selanjututnya, yaitu tahap 

perancangan suatu konsep produk. Spesifikasi perancangan berisi syarat-

syarat teknis yang akan ditentukan dari daftar keinginan–keinginan 

penggunaan produk yang bisa diukur. 

3. Merancang merupakan berupa tahapan menggambarkan wujud suatu produk 

yang telah diperoleh berdasarkan hasil suatu penilaian konsep dalam 

merancang. Gambaran ini berupa dalam bentuk suatu desain visual produk. 

Konstruksi rancangan ini berupa pilihan optimal yang telah melalui tahapan 

penilaian teknis dan ekonomis. 

4. Penyeselaian pada tahapan terakhir merupakan hasil dari setiap tahapan 

perancangan. Hasil dari tahapan ini berupa desain rancangan inputan  untuk 

melakukan perancangan . 

 

2.3.1 Perencanaan  Produk 

 Perencanaan suatu produk merupakan proses dalam periodik yang 

mempertimbangkan portofolio dari proyek - proyek pengembangan suatu produk 

untuk dijalankan.  Perencanaan produk melibatkan lima langkah dalam berbagai 

proses, sebagai berikut (Ulrich dan Eppinger, 2001) : 

1. Identifikasi peluang 

Rencana proses dimulai dengan mengidentifikasi  peluang - peluang dalam 

pengembangan suatu produk. pada langkah–langkah yang dibayangkan 

sebagai terowongan peluang karena bersama - sama dalam membawa input 

dari suatu perusahaan. Ide pada produk baru atau detail produk ini berasal dari 

banyaknya sumber yang ada.   

2. Evaluasi dan penentuan prioritas proyek. 

Proyek pengembangan produk berpotensial dievaluasi berdasarkan strategi 
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persaingan organisasi, lintasan teknologi dan rencana platform produk. 

3. Lokasi sumber daya dan perencanaan waktu. 

Penentuan dalam waktu dan lokasi sumber daya ditujukan  dalam proyek yang 

paling menjanjikan. 

4. Penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan  

Setelah proyek telah disetujui, maka sebelum sumber daya yang digunakan 

dilakukan perencanaan proyek pendahuluan oleh tim inti terlebih dahulu. 

5. Refleksikan hasil dan proses 

 

2.3.1.1Identifikasi Permasalahan 

 Identifikasi suatu masalah adalah suatu kegiatan terintegrasi dalam proses 

pengembangan dan perancangan suatu produk, tahapan ini berhubungan erat 

dengan proses–proses dalam penentuan suatu konsep, ketika melakukan seleksi 

beberapa konsep, benchmark dengan pesaing competitive benchmarking, dan 

menentukan suatu spesifikasi dalam produk. Hasil - hasil yang dapat diidentifikasi 

berguna sebagai bahan dalam mengumpulkan suatu data - data dari pelanggan 

atau pengguna, sehingga bisa dijadikan patokan dalam mengambil keputusan 

untuk spesifikasi produk akhir, dan menganalisa hasil dan proses (Ulrich dan 

Eppinger, 2001). 

 

2.3.1.2 Identifikasi Kebutuhan   

 Identifikasi dalam kebutuhan pengguna merupakan fase ter penting dalam 

tahapan dalam pengembangan suatu konsep pada kegiatan perancangan dan 

pengembangan produk. Daftar daftar kebutuhan pengguna yang dihasilkan 

menjadi pedoman dalam menentukan tim dalam menetapkan spesifikasi suatu 

produk yang akan dikonsep, dan membuat suatu konsep produk dan menyeleksi 

konsep tersebut, untuk pengembangan selanjutnya.  Proses dalam identifikasi 

kebutuhan tersebut telah mencakup lima tahapan proses yaitu (Ulrich dan 

Eppinger, 2001) : 

1. Mengumpulkan data mentah dari pengguna. 

2. Menginterpretasikan informasi data mentah  menjadi kebutuhan pengguna. 

3. Mengorganisasikan kebutuhan menjadi hierarki yang terdiri dari kebutuhan 
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primer dan sekunder. 

4. Menentukan pembobotan kebutuhan relatif setiap kebutuhan. 

5. Merefleksikan hasil dan proses. 

 

2.3.1.3 Spesifikasi Produk 

 Spesifikasi dalam produk merupakan serangkaian informasi informasi 

yang menjelaskan detail mengenai sebuah produk, dimana informasi ini 

memenuhi hal yang harus dapat dilakukan dalam suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhan penggunanya. Spesifikasi produk tersebut menunjukkan keunggalan 

yang dimiliki dibandingkan produk pesaingnya, baik secara teknis maupun secara 

ekonomis. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh kesuksesan komersial. 

Tahapan yang akan dilakukan dalam menentuka suatu spesifikasi target adalah 

sebagai berikut. (Ulrich dan Eppinger, 2001) : 

1. Membuat daftar matrik menggunakan matrik kebutuhan. 

2. Mengumpulkan informasi produk pesaing. 

3. Menentukan nilai target ideal yang dapat diterima  

4. Merefleksikan hasil dan proses. 

 

2.3.2 Menyusun Konsep  

 Konsep produk ini merupakan gambaran umum teknologi, prinsip kerja,ini 

berupa mekanisme dan berbentuk dari suatu produk. Tinggi dan rendahnya suatu 

nilai kualitas dan kemampuan dari suatu produk ditentukan berdasarkan dari 

tingginya kualitas dan konsep teknologi yang akan digunakan oleh suatu 

rancangan produk. Tahapan ini merupakan pembentukan konsep yang dimulai 

dengan daftar - daftar kebutuhan pengguna dan spesifikasi produk selanjutnya 

menghasilkan beberapa alternatif konsep yang akan melalui tahapan seleksi akhir 

untuk menentukan konsep terpilih. Tahapan proses dapat dilakukan untuk 

menyusun konsep, yaitu. (Ulrich dan Eppinger, 2001) : 

1. Memperjelas masalah yang ada dan mengkonversikan menjadi submasalah  

lebih sederhana. 

2. Pencarian eksternal, mengumpulkan informasi penting dari beberapa sumber 

pengguna utama yang ahli pada bidangnya seperti pakar, dan produk yang 
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berhubungan. 

3. Pencarian internal, memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan keahlian 

dari tim yang berpengalaman pada bidangnya. 

4. Menggali secara sistematis, menggunakan metode pohon klasifikasi dan tabel 

kombinasi untuk mengatur pemikiran dari tim hingga memperoleh solusi. 

5. Merefleksikan pada penyelesaian dan proses. 

Penyusunan konsep merupakan suatu proses kegiatan kreatif, melalui 

pendekatan yang terstur untuk menentukan konsep akhir, pendekatan ini akan 

memudahkan tim untuk merancang pemecahan masalah. Tenaga ahli yang 

profesional dibutuhkan  dalam tim untuk proses penyusunan konsep dalam 

kegiatan perancangan produk  (Ulrich dan Eppinger, 2001). 

Identifikasi 

kebutuhan 

pelanggan

Pernyataan 

misi
Menetapkan 

spesifikasi & 

targetnya

Mendesain 

konsep produk

Rencana alur 

pengembangan

Memilih 

konsep produk

Menetapkan 

spesifikasi 

akhir

Menguji 

konsep produk

Rencana

pengembangan

 

Gambar 2.4 Penyusunan Konsep Perancangan 
 (Sumber : Ulrich dan Eppinger 2001)  

 

2.3.2.1 Daftar Tuntutan 

Daftar tuntutan merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi 

dan diinginkan dalam melakukan perancangan produk.  Dilakukan pendataan 

mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan diinginkan dalam 

melakukan perancangan. Bagian terpenting yaitu harus tepat  membedakan sebuah 

persyaratan termasuk kedalam kategori tuntutan primer keharusan (demand) atau 

tergolong kepada tuntutan sekunder yang dapat disesuaikan keinginan (wishes). 

Berikut ini adalah contoh daftar tuntutan dari produk (Ulrich dan Eppinger, 2001). 
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Tabel 2.1 Daftar Spesifikasi  Tuntutan 

PARAMETER SPESIFIKASI 

DEMAND(D) 

OR WISHES 

(W) 

GEOMETRI 

 

Penempatan benda uji harus benar 

Tinggi alat 1700 mm 

Lebar alat 600 mm 

Alat tidak terlalu berat 

D 

D 

D 

W 

 

KINEMATIKA 

 

Kepala penekan dan silinder dapat 

dibongkar- pasang  

Pembebanan satu arah 

Pergerakan piston naik turun 

 

D 

D 

D 

 FORCES 

 

Pembebanan berupa gaya tekan  

Gaya tekan 500 kg/ cm
2 
(400 bar) 

D 

D 

MATERIAL 

 

Besi baja  

Plat siku 

Kanal U 

Pompa hidrolik set 

Kontrol elektrik  

D 

D 

D 

D 

D 

PERAKITAN  

 

Silinder set dapat dibongkar- pasang 

Sistem perakitan komponen mudah 

dipahami  

D 

D 

PEMBUATAN 

 

Kontruksi sederhana dan mudah 

dikerjakan  

Dibuat di workshop sendiri 

Menggunakan komponen standar 

Ketelitian terjaga 

 

D 

W 

W 

W 

PENGOPERASIAN 

 

Mudah dioperasikan 

Operasi bersifat semi otomatis 

Aman dan ramah lingkungan 

Dioperasikan oleh satu operator 

 

D 

W 

W 

D 

HARGA Terjangkau oleh pabrik W 

PERAWATAN 

Perawatan mudah 

Biaya perawatan mudah 

Mudah dibersihkan 

Kerusakan mudah diperbaiki 

D 

W 

W 

D 

PEMASARAN Dibutuhkan oleh setiap pabrik genteng W 

(Sumber: Sugeng, 2016) 
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2.3.2.2 Kombinasi  Konsep  

 Setelah menentukan fungsi bagian, selanjutnya setiap fungsi bagian 

didefinisikan untuk menghasilkan beberapa alternatif fungsi bagian. Berdasarkan 

alternatif fungsi bagian ini dikombinasikan satu fungsi dengan lainnya hingga 

menghasilkan beberapa alternatif variasi konsep. Penentuan kombinasi konsep 

dapat dilakukan dengan menggunakan tabel kombinasi konsep. Tabel kombinasi 

konsep merupakan suatu langkah secara sistematis untuk menentukan 

pertimbangan kombinasi solusi memilih kombinasi dari kegiatan ini tidak secara 

sepontan menghasilkan penyesesaian terhadap keseluruhan masalah yang ada. 

Kombinasi yang ada harus terlebih dahulu melalui  proses seleksi. Pengembangan 

ini mungkin belum menghasilkan satu penyelesaian, tetapi setidaknya 

menghasilkan  beberapa pemikiran kreatif.   

Tabel 2.2  Tabel Kombinasi Alternatif Konsep 

 B1 Alternatif 1 B2 Alternatif 2 B3 
Alternatif 

3 

Kriteria 
Mekanisme payung 

dengan socker 

Mekanisme chuck 

internal 

Mekanisme alur 

slote 

 

Konstruksi 

Merupakan sambungan 

batang dan pin, sehingga 

kepresisian pembuatan 

tidak terlalu tinggi 

Hubungan alur spiral 

dengan roda gigi yang 

memutar komponen 

pencekam, beban 

material > 100  kg 

Merupakan 

sambungan slot 

dengan pin, 

tingkat 

kepresisian 

pembuatan 

tinggi 

Mekanisme 

Memerlukan pergerakan 

ulir, menjadi gerak 

translasi 

Dari rotasi menjadi 

translasi dari putaran 

spiral 

Menggunakan 

pergerakan ulir 

menjadi gerak 

translasi 

Kecepatan 1 putaran / pitch 1 putaran / jarak alur 1 putaran / pitch 

Jangkauan 
Maksimal setara 

sepanjang batang  
Sesuai panjang lintasan 

Maksimal setara 

panjang batang 

Ekonomis 

Biaya non material 

dengan biaya manufaktur 

normal 

Biaya non material + 

gear dengan biaya 

manufaktur cukup mahal 

karena rumit 

Biaya material 

dengan biaya 

manufaktur 

cukup mahal, 

karena presisi 

tinggi 
(Sumber : Komara dan Saepudin, 2014). 
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2.3.2.3 Seleksi Konsep  

 Seleksi konsep adalah kegiatan yang dilakukan dalam menilai kualitas 

konsep dengan berbagai pertimbangan dengan mementingkan kebutuhan suatu 

pelanggan, aspek teknis, biaya serta aspek - aspek lainnya yang menjadi 

pendukung kesuksesan dalam suatu konsep produk, untuk membandingkan suatu 

kelebihan dan kekurangan setiap konsep, salah satu cara dalam memilih satu atau 

lebih konsep yang dinilai paling optimal dan dijadikan pilihan terbaik dilakukan 

pengembangan selanjutnya (Ulrich dan Eppinger, 2001).  Tabel 2.3 berikut ini 

merupakan beberapa suatu alternatif fungsi keseluruhan yang dikombinasikan dan 

dihubungkan antara alternatif satu dengan yang alternative lainnya dan dinilai 

hingga diperoleh  tiga alternatif variasi konsep. 

Tabel 2.3 Seleksi Variasi Konsep 

  
(Sumber : Komara dan Saepudin, 2014). 

Tahap selanjutnya yaitu penilaian variasi konsep. Pada tahap ini akan 

dilakukan penilaian terhadap variasi konsep yang didapatkan. Penilaian ini 

didasarkan pada beberapa aspek, yaitu aspek manufaktur, perakitan, tingkat 

universal alat uji, perawatan, dan estimasi biaya. Berikut penilaian variasi konsep 

yang dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut : 

NO ASPEK PENILAIAN BOBOT % 
VARIASI KONSEP NILAI 

MAKS 1 2 3 

1 MANUFAKTUR 15 1 2 1 3 

2 PERAKITAN 15 2 1 3 3 

3 TINGKAT 35 1 3 2 3 

4 UNIVERSAL ALAT UJI 15 2 2 2 3 

5 BIAYA 20 1 2 1 3 

NILAI TOTAL SETELAH PEMBOBOTAN 1.3 2.2 1.8 3 

PERSENTASI NILAI TOTAL % 43 73 60 100 

Gambar 2.5 Matrik Pernilaian  Variasi Konsep 
(Sumber : Setepu,dkk, 2018) 

ALT 1 ALT 2 ALT 3

1 Sistem Penggerak A1 A2 A3

2 Sistem Produksi B1 B2 B3

3 Sistem Pemindah C1 C2 C3

4 Sistem Pemutar D1 D2 D3

5 Sistem Rangka E1 E2 E3

AVK 1 AVK 2 AVK3

ALTERNATIF FUNGSI BAGIAN
No Fungsi Bagian

Alternatif Variasi Konsep
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2.3.2.4 Pengujian Konsep 

 Pengujian konsep dilakukan selama fase pengembangan konsep 

perancangan dimana pada tahap pengujian team pengembangan meminta suatu 

respond dari pengguna dengan mengenai uraian dan konsep desain gambar 

rancangan produk yang akan dibuat. dan memilih diantara dua atau lebih konsep 

yang akan dirancang dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, serta mengumpulkan 

informasi–informasi dari pengguna sebelumnya dalam memperbaiki konsep. 

(Ulrich dan Eppinger, 2001).   

 

2.3.3  Perancangan Detail  

 Konsep produk yang telah terpilih pada fase penilaian konsep  sebelumnya 

dikembangkan secara detail pada fase perancangan. Konsep produk tersebut 

kemudian dirancang secara detail dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

seperti material bahan produk, pengoperasian, dimensi ukuran serta ergonomis 

yang memenuhi kebutuhan pengguna dan kemungkinan untuk dapat realisasikan. 

Konsep produk dipecah menjadi beberapa komponen untuk mempermudah proses 

perancangan. Setiap komponen memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Pada 

akhir proses perancangan akan dilakukan penggabungan (assembly) komponen-

komponen tersebut menjadi suatu produk yang utuh (Nursyahuddin, 2014).  

 

2.4 Biaya Manufaktur 

Biaya manufaktur merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. 

Kebanyakan kriteria dan seleksi merupakan adaptasi terhadap kebutuhan. Namun 

kemudahan pembuatan dan biaya pembuatan bukanlah keputusan pelanggan. 

Satu-satunya alasan pelanggan peduli dengan biaya pembuatan adalah penentuan 

batas bawah dari harga jual. Namun demikian, untuk beberapa alasan ini 

pencantuman biaya beberapa ukuran harga atau kemudahan pembuatan saat 

menilai suatu konsep (Ulrich dan Eppinger, 2001). 

Biaya manufaktur merupakan jumlah seluruh biaya untuk input dari sistem 

dan untuk dari proses pembuangan output yang dihasilkan oleh sistem.  Biaya 

manufaktur terdiri dari beberapa biaya diantaranya adalah sebagai berikut (Ulrich 

dan Eppinger, 2001) : 
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1. Biaya-biaya Komponen 

Komponen dari suatu produk sederhana yang mencakup beberapa komponen 

standart yang dibeli dari pemasok.  

2. Biaya-biaya Perakitan 

Barang diskrit biasanya dirakit dari komponen-komponen. Proses perakitan 

hampir selalu mencakup biaya upah tenaga kerja dan juga mencakup biaya 

peralatan dan perlengkapan dalam suatu perancangan. 

3. Biaya Overhade 

Kategori biaya yang digunakan untuk mencakup seluruh biaya-biaya lainnya. 

Biaya overhade dibedakan menjadi dua yaitu biaya pendukung dan biaya 

alokasi tidak langsung.  

 



 

 

BAB III 

  METODOLOGI PENELITIAN  

 

 
Metodologi penelitian ini menjelaskan setiap kegiatan yang dilakukan 

selama melakukan penelitian secara keseluruhan. Alur tahapan penelitian 

digambarkan dengan diagram alur atau flow chart kegiatan penelitian selanjutnya 

disajikan penjelasan untuk setiap tahapan yang dilakukan. 

 

Studi Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Mulai

A

- Observasi 

- Wawancara

- Dokumentasi 

- Kuesioner NBM

  

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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A

     

Analisa Pekerjaan

Pengolahan Data

     Konsep Perancangan

1.  Mengidentifikasi Pekerjaan

2.  Menyusun Daftar Persyaratan

3.  Menentukan Fungsi Struktur Keseluruhan 

4.  Menentukan Prinsip Kerja

5.  Menggabungkan Variasi Konsep

6.  Penilain Konsep Alternatif 

7.  Evaluasi Kelayakkan Teknis Dan Ekonomis

     

    Perancangan Design

1.  Pengembangan Draft Konsep Rancangan 

2.  Perancangan  Alat   

     

    Penyelesaian

  Gambar Detail Keseluruhan Alat

     

Pengujian Alat 

1.  Analisa Metode REBA

2.  Pengukuran Waktu Operasi 

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
 

Gambar 3.2  Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 
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3.1  Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan sebagai tahap awal penelitian. Survei 

penduhuluan dilakukan untuk mencari topik permasalahan yang dilakukan 

penelitian sesuai dengan kondisi real  di perusahaan. Observasi awal dilakukan 

terhadap :  

1. Proses pemindahan drum, dilakukan dengan pengamatan setiap pekerjaan 

operator. Mulai dari pemasangan chain block hingga pemindahan selesei. 

Mengukur waktu poses pemindahan dari awal hingga selesai. 

2. Memperoleh data sekunder tentang profil perusahaan, jumlah pekerja, jam 

kerja, target proses pemindahan yang harus dipenuhi. 

 

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari berbagai kajian teori yang 

mendukung penelitian. Kajian ini berfungsi mempermudah peneliti melakukan 

penelitian  dan sebagai landasan dasar dalam proses penelitian pada bidang kajian 

ergonomi dan perancangan. Pokok penelitian dilakukan menggunakan metode 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) pada kajian ergonomi, dan Verein 

Deutcher Ingenieure (VDI) 2222 untuk bidang perancangan. Studi literatur yang 

digunakan bersumber dari buku, jurnal penelitian nasional maupun internasional 

serta karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian. Teknis penyusunan studi 

literatur dilakukan dengan mengutip beberapa teori pokok yang dibutuhkan 

selanjutnya menjelaskan dengan kalimat yang berbeda untuk disajikan dalam studi 

literatur namun tetap mencantumkan sumber dari penulis asli.  

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya 

permasalahan yang terjadi pada kegiatan pemindahan drum oli dan minyak 

dibagian departemen maintenance. Proses identifikasi masalah yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan pada studi pendahuluan dan 

menganalisa setiap data hasil studi pendahuuan yang dilakukan apa saja kendala 

yang dihadapi pihak perusahaan.  Berdasarkan studi pendahuluan yang telah 

dilakukan analisa maka diperoleh permasalahan pada kegiatan pemindahan drum 
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minyak dan oli yang dinilai kurang tepat karena memakan waktu cukup lama dan 

keluhan operator akibat dari sikap kerja  yang kurang baik. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, langkah 

selanjutnya menentukan perumusan permasalahan yang  akan diteliti. Perumusan 

masalah ditentukan melalui beberapa permasalahan yang dihadapi selanjutnya 

ditarik akar penyebab permasalahan yang menjadi inti penyebab permasalahan 

yang dihadapi sehingga diperoleh rumusan masalah.  

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan maka selanjutnya 

menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan penelitian berfungsi agar 

penelitian lebih terarah dan fokus pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam 

menentukan tujuan penelitian ini kita harus mengetahui pokok permasalahan yang 

akan diteliti. Selanjutnya kita menentukan tujuan penelitian, tujuan penelitian 

harus bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan   masalah yang diteliti. 

  

3.6 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu langkah metode yang dilakukan untuk 

memperoleh berbagai  data  yang diperlukan untuk kegiatan penelitian ini. Proses 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan observasi kegiatan kerja dan wawancara terhadap operator untuk 

mengetahui tingkat resiko dan keluhan operator stasiun perakitan melalui 

kuisioner NBM.  

2. Observasi secara langsung proses pemindahan drum minyak dan oli dengan 

melakukan pengukuran waktu pemindahan menggunakan alat stopwatch dan 

mencatat pada lembar kerja ceksheet.  

3. Pengambilan dokumentasi gambar dan video semua tahapan proses 

pemindahan drum minyak dan oli. Data gambar ini diperlukan untuk 

kepentingan proses analisa postur kerja dengan metode rapid entire body 

assessment. 
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3.7 Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya melakukan 

pengolahan data menggunakan metode VDI 2222. Sehingga selanjutnya tujuan 

utama dari penilitian ini dapat tercapai. Proses pengolahan data menggunakan 

metode ini adalah sebagai berikut : 

 

3.7.1 Proses Analisa 

Proses analisa ini merupakan tahapan awal metode VDI 2222 dimana pada 

tahap ini dilakukan proses analisa aktifitas yang dinilai masih kurang baik dan 

akan berdampak pada hasil pekerjaan. Proses analisa dilakukan berdasarkan data 

hasil observasi postur tubuh dan pengamatan langsung terhadap proses 

pemindahan drum menggunakan chain block. 

  

3.7.2 Konsep Perancangan 

Menurut Ulrich dan Eppinger, konsep perencanaan dilakukan dengan 

bebrapa proses tahapan yang harus dilakukan diantara sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi Pekerjaan 

Berdasarkan proses yang ada saat ini merupakan aktivitas yang tidak effisien 

dan produktif dalam pemindahan drum minyak, karena proses dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu yang masih menggunakan 2 operator pada 

prosesnya. Aktivitas untuk melakukan pemindahan juga masih memerlukan 

perbaikan karena operator mengeluhkan tidak nyamannya dalam melakukan 

proses pemindahan, seperti operator harus mengejar waktu proses 

pemindahan dengan jumlah kapasitas 10 drum/hari yang harus segera 

diselesaikan, karena jika terlambat menimbulkan kerugian pada perusahaan. 

Pada penelitian ini masalah yang dihadapi oleh aktivitas tersebut akan 

diselesaikan dalam rancangan alat bantu trolly drum ergonomis dengan acuan 

desaign alat menggunakan aplikasi AutoCAD. 

2. Menyusun Daftar Persyaratan 

Menyusun daftar persyaratan dilakukan untuk mengetahui aspek yang harus 

dipenuhi dan mampu dilakukan alat rancangan. Aspek persyatan disini 

dikelompokkan menjadi keinginan (wishes) berdasarkan penyesuaian terhadap 
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pengguna dan keharusan (demand) yang harus dipenuhi dalam membuat alat.  

Daftar persyaratan disusun menggunakan tabel daftar tuntutan yang terdiri dari 

parameter, spesifikasi tuntutan, dan kategori keinginan atau keharusan.  

3  Menentukan Fungsi Struktur Keseluruhan 

Menentukan fungsi keseluruhan yang mewakili hubungan secara keseluruhan 

dimaksudkan antara input dan output dari alat atau assembly. Berdasarkan 

ketentuan daftar persyaratan menjelaskan bahwa perumusan masalah 

diperoleh abstraksi tidak banyak yang sama. Oleh karena itu, penentuan 

fungsi pada alat bantu trolly drum ergonomis setelah inti dari masalah secara 

keseluruhan telah dirumuskan, selanjutnya adalah menunjukkan fungsi 

keseluruhan yang, berdasarkan aliran energi, material dan sinyal dapat dengan 

penggunaan black box, mengungkapkan hubungan solusi-netral antara 

masukan dan keluaran.  

4. Menentukan Prinsip Solusi 

Prinsip kerja alat diperoleh berdasarkan penggabungan sub fungsi yang yang 

telah ditentukan sebelumnya. Akan diperoleh beberapa variasi prinsip kerja 

untuk alat rancangan. Prinsip kerja ini harus memenuhi karakteristik fungsi 

yang dibutuhakan alat dalam melakukan fungsinya. Dibutuhkan perhitungan 

dan pertimbangan untuk menentukan prinsip kerja yang tepat dengan 

mempertimbangkan faktor biaya, material dan performance sehingga akan 

diperoleh variasi prinsip  kerja yang paling optimal dan  tepat guna. 

5. Menggabungkan Variasi Konsep 

Menggabungkan variasi konsep perlu untuk menghasilkan keseluruhan solusi 

dengan menggabungkan prinsip kerja menjadi struktur kerja, yaitu, sintesis 

sistem. Dasar dari kombinasi tersebut adalah struktur fungsi didirikan, yang 

mencerminkan secara logis dan fisik asosiasi mungkin atau berguna dari sub 

fungsi. Tahapan ini digunakan untuk menjelaskan rangkaian susunan variasi 

konsep melalui alternatif fungsi bagian yang dikombinasikan menjadi variasi 

konsep keseluruhan berdasarkan spesifikasi elemen part serta keunggulan 

variasi konsep alternatif yang sudah di visualisasikan melalui rancangan 

desaign variasi konsep keseluruhan 3D. 
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6. Penilaian Konsep Alternatif 

Berdasarkan beberapa variasi konsep yang telah ditentukan selanjutnya 

dilakukan penilaian konsep alternatif menggunakan tabel penilaian alternatif. 

penilaian tersebut untuk menentukan konsep akhir yang akan dijadikan pilihan 

konsep. penilaian dilakukan dengan melakukan perhitungan biaya, kontruksi, 

material dan fungsi yang harus dipenuhi oleh konsep serta perbandingan 

kelebihan dan kekurangan setiap variasi konsep  sehingga diperoleh konsep 

yang dinilai paling optimal.    

7. Evaluasi Kelayakan Teknis Dan Ekonomis 

Setelah diperoleh konsep rancangan yang dinilai paling optimal selanjutnya 

dilakukan evaluasi kelayakan teknis dan ekonomis. Teknik analisa teknis ini 

dilakukan dengan membandingkan beberapa aspek  teknis seperti fungsi 

utama, pengoperasian, kehandalan, kontruksi dan kemudahan perawatan serta 

biaya yang dibutuhkan menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah 

konsep alat ini layak untuk direalisasikan atau tidak. Dengan demikian 

evaluasi kelayakan teknis dan ekonomis ini sangat diperlukan untuk 

pengambilan keputusan.   

 

3.7.3 Perancangan Design 

Berdasarkan konsep rancangan terpilih selanjutnya dilakukan desain alat 

menggunakan aplikasi desain komputer untuk menggambarkan bentuk model 3D 

dari alat yang akan dibuat. Berikut ini tahapan yang dilakuakan pada proses 

perancangan design dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengembangan Draft Rancangan 

Fase perancangan draft ini membutuhkan beberapa pertimbangan diantaranya 

kondisi lingkungan dilapangan, syarat spesifikasi produk yang harus dipenuhi, 

dimensi ukutran produk yang bervariasi, jenis komponen produk yang 

bervariasi, sehingga perlu perubahan dan perbaikan bekelanjutan yang terus 

menerus dilakukan demi tercapainya alat yang fungsional. Desain rancangan 

membutuhkan sejumlah langkah besar analisis, evaluasi dan perbaikan  secara 

terus menerus  menemukan alternatif penyempurnaan untuk pemecahan 
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masalah dan kendala yang kemungkinan akan terjadi. Tahapan ini 

membutuhkan banyak informasi dari beberapa faktor yang mendukung seperti  

bahan, dimensi produk, proses produksi. Perbaikan ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna dan standar produk hasil yang harus dipenuhi.  

2. Rancangan Alat 

Setelah desain rancangan alat selesai, dilakukan realisasi pembuatan alat 

sesuai dengan gambar kerja yang telah ditentukan. Alat yang dibuat harus 

mampu memenuhi fungsi utama yang menjadi tujuan rancangan. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari gambar kerja detail serta informasi penggunaan 

jenis bahan material, komponen part yang dibutuhkan hingga spesifikasi yang 

diinginkan. Proses realisasi alat rancangan dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan seluruh meterial bahan baku yang dibutuhkan  

2. Pengukuran bahan dan pemotongan 

3. Melakukan proses pengelasan dan penyatuan antar komponen. 

4. Melakukan perakitan setiap komponen part hingga selesai menjadi sebuah 

alat. 

 

3.7.4 Penyelesaian 

Penyelesaian diperoleh gambar  keseluruhan alat secara detail setelah 

melewati beberapa proses penyempurnaan. Tahap fase penyelesaian design 

menggunakan aplikasi AutoCAD untuk perancangan berdasarkan gambar kerja 

3D yang mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, dimensi ukuran, dan seluruh 

komponen pada produk. Tahapan ini mempermudah pengendalian proses produksi 

dalam rencana proses pabrikasi dan perakitan. Sehingga mempermudah apabila 

akan dilakukan produksi secara masal.  

 

3.8 Pengujian Alat 

Pengujian Alat dilakukan merupakan evaluasi untuk menentukan apakah 

alat rancangan berhasil menyelesaikan permasalahan sesuai tujuan penelitian atau 

belum. Sehingga diperoleh perbandingan antara pekerjaan awal dengan setelah 

dilakukan perbaikan menggunakan alat. Pengujian alat dilakukan dua tahap 

sebagai berikut: 



 

31 
 

1. Analisa Metode Rapid Entire Body Assessment 

Analisa metode rapid entire body assessment dilakukan pada pekerjaan saat 

menggunakan alat kemudian dibandingkan perbedaan yang terjadi saat 

sebelum dan sesudah menggunakan alat. Apakah alat berhasil memperbaiki 

postur kerja operator atau belum. Evaluasi ini akan menentukan alat sukses 

mengurangi resiko cidera operator atau belum.  

2. Pengukuran Waktu Operasi 

Analisa pengukuran waktu operaso menggunakan stopwatch dilakukan pada 

pekerjaan saat menggunakan alat kemudian dibandingkan perbedaan yang 

terjadi saat sebelum dan sesudah menggunakan alat. Apakah alat berhasil 

mempercepat proses pemindahan atau belum. Evaluasi ini akan menentukan 

alat sukses meningkatkan produktifitas operator atau belum.  

 

3.9 Analisa 

Analisa merupakan evaluasi dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

maka selanjutnya dilakukan analisa mendalam mengkaji hasil pengolahan data 

metode VDI 2222 pada perancangan trolly drum ergonomis. Teknis dasar analisa 

yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya sebab akibat 

dari sesuatu hal terjadi. Misalnya mengapa hasil ini terjadi, apa yang 

menyebabkan hal ini terjadi, dan apa pengaruhnya terhadap hasil yang diharapkan 

dan bagaimana cara penyelesaikan kendala jika terjadi. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran  

Tahap  akhir dari penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan dengan menyimpulkan hasil perancangan 

dan pengolahan data dengan metode Verein Deutcher Ingenieure (VDI) 2222. 

Teknik penentuan kesimpulan yaitu dengan menjawab dari tujuan penelitian 

berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari pengolahan data. 

Selanjutnya memberikan saran yang membangun kepada PT.Besmindo 

Materi Swatama dalam meningkatkan produktifitas pekerja, efisiensi  waktu, 

meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi operator. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Analisa postur tubuh operator menggunakan Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) mendapatkan hasil score tinggi dengan penilaian delapan (8), 

hal ini terjadi karena posisi operator ketika menggunakan alat bantu chain block 

yang tidak tepat, sehingga operator sering mengalami cidera pada saat 

pemindahan berlangsung, setelah menggunakan alat bantu trolly drum, terjadinya 

penurunan level resiko cidera terhadap operator, penilaian yang dihasilkan 

mendapatkan score dua (2) dimana mungkin perlu perbaikan. Rancangan alat 

bantu berupa trolly drum ini terbuat dari bahan yang kuat (Besi pipa hitam), 

sehingga alat ini kuat dan tahan lama. Kemudian alat ini juga dilengkapi dengan 

pengait yang terbuat dari besi angker. agar mempermudah operator dalam  proses 

pemindahan drum minyak, serta cara menggunakan alat bantu trolly drum ini juga 

sederhana, tidak harus dilakukan oleh dua (2) operator. dilihat dari segi ekonomis, 

bahan yang digunakan pada proses perancangan ini sangat mudah ditemukan dan 

harga yang murah. Sehinggga alat ini cocok untuk digunakan diperusahan dan 

usaha yang memiliki aktivitas pemindahan drum. perbaindingan waktu yang 

dihasilkan sebelum menggunakan trolly drum yaitu 10 menit/drum dan sesudah 

menggunakan yaitu 1 menit/drum. Dilihat dari segi optimal yaitu alat bantu trolly 

drum  ini bisa digunakan untuk area yang bergelombang ataupun datar artinya alat 

ini bisa untuk semua kondisi area. Maka dapat disimpulkan bahwa alat bantu 

trolly drum ini dapat dirancang dengan ergonomis, ekonomis, efisien dan optimal. 

 

6.2 Saran 

1. Rancangan alat trolly drum ini masih memerlukan analisis pengembangan 

lebih lanjut berkaitan dengan fungsi alat dan material yang digunakan, agar 

mendapatkan desain trolly yang lebih bermutu. 
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LAMPIRAN A 

PROSES PEMINDAHAN DRUM MINYAK 

1. Proses Pemindahan Drum Minyak 
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2. Proses Pemindahan Drum Minyak Menggunakan Trolley 
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LAMPIRAN A - 2 

TROLLY DRUM 
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ABSTRAK 

 

Material handling bagi sebagian perusahaan belum menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas 

pemindahan barang, seperti proses pemindahan drum yang berisi minyak pada PT. X menggunakan 

chain block. Berdasarkan observasi awal, proses pemindahan drum membutuhkan waktu 7 menit 

untuk 1 drum dengan berat 150 kg dengan postur kerja yang tidak ergonomis sehingga operator sering 

mengalami rasa sakit pada beberapa anggota badan seperti leher, punggung, paha, lutut dan betis. 

tujuan penelitan ini adalah untuk mempermudah proses pemindahan drum melalu perancangan alat 

bantu trolly berbasis ergonomi dan metode Verain Deutscher Inggenieure (VDI) 2222. tahapan dalam 

perancangan dimulai dari analisa proses kerja operator, membuat konsep desain trolly ergonomis 

berdasarkan postur kerja operator, merancang berdasarkan konsep desain terpilih dan mewujudkan 

dalam bentuk alat yang dapat dioperasikan.  selanjutnya dilakukan evaluasi postur kerja operator 

melalui REBA. Trolly hasil rancangan dilengkapi alat penjepit yang berfungsi menahan drum menjadi 

lebih kokoh dan 2 ban agar proses pemindahan bisa lebih mudah dan cepat. Selain itu, postur kerja 

operator dalam keadaan berdiri saat mendorong trolly dengan kedua tangan memegang pegangan 

trolly dan meminimalisir peosisi membungkuk. hasil implementasi trolly hasil rancangan diperoleh 

waktu proses pemindahan drum menjadi 1 menit yang sebelumnya dilkukan 7 menit, sementara pada 

level resiko terhadap operator terjadi penurunan level skor menjadi 2 (rendah) yang semula berada 

pada level 8 atau tinggi.  

 

Kata kunci:  Ergonomis, Postur Kerja, Trolly drum, VDI 2222. 

 

ABSTRACT 

 
Material handling for some companies has not been considered in carrying out the activities of moving goods, 

such as the process of moving an oil-filled drum at PT. Basmindo Material Swatama uses a chain block. 

Based on preliminary observations, the process of moving the drum takes 7 minutes for 1 drum with a weight 

of 150 kg with a non-ergonomic work posture so that operators often experience pain in several limbs such as 

the neck, back, thighs, knees and calves. The purpose of this research is to facilitate the process of moving the 

drum through the design of ergonomic-based trolly aids and the Verain Deutscher Inggenieure (VDI) 2222. 

Stages in the design begin with analyzing the operator's work process, making the design concept of the trolly 

based ergonomic operator work posture, designing based on the design concept selected and realize in the 

form of a device that can be operated. Then the operator's work posture is evaluated through REBA. The 

design trolly is equipped with a clamping tool that functions to hold the drum tighter and 2 tires so that the 

transfer process can be easier and faster. In addition, the operator's working posture is standing when 

pushing the trolly with both hands holding the trolly grip and minimizing the bending position. The results of 

the implementation of the design trolly obtained the process of moving the drum to 1 minute previously done 7 

minutes, while at the level of risk to the operator there was a decrease in the score level to 2 (low) which was 

originally at level 8 or high. 

 

Keywords: Ergonomic, Work Posture, Trolly drum, VDI 2222. 
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PENDAHULUAN  
Pekerjaan secara manual (manual task) dapat diartikan sebagai pekerjaan yang 

menggunakan manusia sebagai sumber tenaganya meliputi kegiatan mengangkat (lifting), 

mendorong (pushing), menarik (pulling), membawa (carrying), memindahkan (moving), atau 

memegang (holding) suatu benda atau item. dimana memiliki suatu keuntungan yaitu fleksibel 

dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang terbatas dan 

pekerjaan yang tidak beraturan. tetapi menurut Ansari dan Sheikh (2014) mengatakan 

beberapa pekerjaan manual dilakukan dengan cara berbahaya yang dapat menyebabkan 

keluhan yang biasa disebut dengan musculoskeletal disorders (MSDs). salah satu contoh 

kegiatan pekerjaan secara manual adalah proses pemindahan drum minyak yang dilakukan 

pada PT. Besmindo Materi Swatama 

PT. Besmindo Materi Swatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
Pengeboran dan Kerja Ulang sumur secara menyeluruh (Pengelolaan dan penyediaan 

kebutuhan fasilitas drilling & workover unit, peralatan, tools, material serta SDM). Proses 

pemindahan drum berisi minyak dan oli yang dilakukan diperusahaan ini masih menggunakan 

alat bantu berupa chaing block, dalam proses pemindahan yang dilakukan dari pemasangan 

sampai pengangkatan drum berisi minyak membutuhkan waktu 7 menit/drum, dari 10 drum 

minyak yang harus dipindahkan dalam sehari operator hanya mampu menyelesaikan sebanyak 

5 – 8 drum minyak perhari dengan berat 150kg/drum, serta kondisi pemindahan yang kurang 

tepat karena memaksa tubuh dengan beban berat dalam pekerjaan yang berulang dan posisi 

tubuh yang membungkuk disaat pengerjaan tidak alamiah akan menyebabkan berpotensi 

keluhan MSDs (muscoloskeletal disorder). 
 

 
Gambar 1 (a) Pemasangan jangkar posisi jongkok  

(b) Pemasangan jangkar posisi bungkuk (c) proses pemindahan 

 

 Berdasarkan Gambar 1 terdapat permasalahan fasilitas kerja yang belum tepat sesuai 

dengan penggunanya yaitu, Proses kerja yang terlalu panjang dan tingginya proses 

perpindahan yang dilakukan operator serta posisi kerja yang berpotensi menimbulkan keluhan 

atau cidera pada bagian tubuh operator.Persentase keluhan yang dirasakan operator bisa dilihat 

dengan menggunakan kuesioner nordic body map. hasil yang diperoleh dari pengambilan data 

sebanyak 30 kali dalam 1 bulan secara berturut-turut pada shift pagi didepartemant 

maintenance menunjukkan tingginya keluhan rasa sangat sakit yang dialami oleh operator 

pada saat pemindahan drum menggunakan alat bantu manual berupa chain block. dimana 4 

Operator menyatakan sakit pada bagian punggung (100%), 4 Operator menyatakan sakit pada 

bagian leher (100%), dan 2 Operator juga menyatakan sakit pada bagian paha, lutut, dan betis 

(50%). Keluhan ini diakibatkan sikap kerja operator selama proses pemindahan drum diduga 

tidak sesuai kaidah ergonomic. Salah satu cara untuk menganalisis postur kerja adalah 
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menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). berdasarkan data titik keluhan 

yang telah diketahui maka metode yang tepat untuk mengetahui tingkat level resiko cidera 

yang akan dialami operator dilakukan analisis menggunanakan Rapid Entire Body Assessment 

(REBA). Data rekapitulasi hasil analisa postur tubuh menggunakan metode REBA 

ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini : 

 
Gambar 2 postur tubuh operator 

Analisa postur tubuh menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

menunjukkan tingkat resiko yang dialami pekerja berada pada level tinggi dengan nilai score 

8. Sehingga termasuk kategori segera dilakukan perbaikan atau tindakan postur dan posisi 

kerja operator dalam melakukan aktivitas dengan melakukan perbaikan sistem kerja atau 

fasilitas yang digunakan oleh operator. (Restuputri, dkk, 2017). Berdasarkan pemasalahan 

tersebut salah satu cara memperbaiki sistem kerja dan fasilitas yang ergonomis pada 

perusahaan dibutuhkannya alat bantu yang ergonomis dan membantu pemindahan drum 

minyak serta tidak melupakan kenyamanan operator dalam pemindahan.  

Penelitian tentang perbaikan sistem kerja dengan merancang alat bantu yang ergonomis 

dalam proses pengangkatan drum telah banyak dilakukan sebelumnya. pada gambar 3 

merupakan salah satu penelitian sebelumnya yang menghasilkan alat bantu berupa trolley 

drum dimana proses pemindahan drum lebih cepat dengan waktu pemindahan 5 menit dengan 

jarak perpindahan 7 - 8 meter/drum, serta membuat operator lebih nyaman dalam melakukan 

proses pemindahan. Alat yang dirancang secara ergonomi ini masih memiliki kekurangan 

pada proses pemakaian yang membuat operator terbatas dalam penggunaanya. Dimana proses 

pemakaian alat ini hanya bisa digunakan dilantai datar dan hanya mampu mengangkat serta 

memindahkan drum dengan berat 50 kg yang disebabkan landasan pengunci drum terbuat dari 

per. dari alat bantu sebelumnya diperlukan inovasi alat bantu dengan melihat aspek ergonomi, 

lingkungan , dan beban yang akan diangkat trolley drum. guna rancangan inovasi rancangan 

ini memiliki kelebihan dari segi egonomi dan efektifitasnya. 

 
Gambar 3 Alat Trolley pemindahan 

 drum yang Ada Saat Ini. 
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perancangan alat bantu pemindahan drum secara ergonomi, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment dan Verein 

Deutscher Ingenieuer 2222. Metode Rapid Entire Body Assessmen merupakan metode yang 

memberikan penilaian  atas risiko postur tubuh yang dapat menimbulkan gangguan terkait 

musculoskeletal dan Verein Deutscher Ingenieure 2222 merupakan metode perancangan 

sistematik terhadap desain untuk merumuskan dan mengarahkan berbagai macam metode 

desain yang makin berkembang akibat kegiatan riset sehingga dapat mengoptimalkan 

penggunaan material dan teknologi (Aziz dkk, 2016). Tahapan proses perancangan alat bantu 

pemindahan drum terlebih dahulu dilakukan penilaian resiko postur tubuh dan dilanjutkan 

dengan menggunakan metode VDI 2222 yaitu dimulai dengan perencanaan alat, menentukan 

konsep alat, merancang alat dan penyelesaian alat. Metode VDI 2222 membandingkan 

beberapa alternatif pilihan konsep dan pemilihan jenis komponen maupun material sehingga 

diperoleh alternatif terbaik yang optimal. 

Produk hasil rancangan metode ini nantinya harus memenuhi daftar tuntutan yang 

dibutuhkan saat proses identifikasi, sehingga alat yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan metode VDI 2222 ini diharapkan akan menghasilkan alat bantu yang fungsional, 

mudah digunakan dan ergonomis. Setelah menggunakan alat hasil rancangan ini, diharapkan 

menghasilkan pemindahan lebih ergonomis, meningkatkan produktifitas kinerja operator dan 

menghemat waktu proses pemindahan drum minyak. 

 

METODE PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan tahapan penelitian yang dibuat agar penelitian dapat 

dilakukan dengan lebih terarah dan terkendali untuk mempermudah dalam menganalisis 

permasalahan yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah rapid entire body 

assessment (REBA) yang menggunakan skala semantik dan perekaman postur tubuh pekerja 

ketika sedang bekerja. kemudian metode VDI 2222 dimana pada tahap ini dilakukan proses 

analisa aktifitas yang dinilai masih kurang baik dan akan berdampak pada hasil pekerjaan. 

Proses analisa dilakukan berdasarkan data hasil observasi postur tubuh dan pengamatan 

langsung terhadap proses pemindahan drum menggunakan chain block. Selanjutnya 

melakukan konsep perancangan, perancangan desain dengan melakukan pengembangan draft 

konsep perancangan dan perancangan alat, tahapan penyelesaian yaitu dengan adanya gambar 

detal keseluruhan alat, dan yang terakhir pengukuran waktu operasi.  

 

Ergonomi 

  Ergonomi merupakan ilmu mengenai teknologi yang berkaitan dengan desain kerja dan 

berdasarkan ilmu biologi manusia, yaitu anatomi, fisiologi dan psikologi ergonomi bertujuan 

untuk menurunkan tingkat risiko cidera dan meningkatkan motivasi dalam bekerja serta 

meningkatkan produktivitas dari aktivitas operator dalam suatu stasiun kerja. resiko ergonomi 

yang berkaitan dengan ergonomi sendiri termasuk termasuk cidera tubuh akibat kerja adalah 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). Pada dasarnya kita boleh mengambil definisi ergonomi 

dari mana saja, tetapi defini tersebut perlu kita sesuaikan dengan apa yang sedang kita 

kerjakan (Tarwaka, dkk 2004). 

Ergonomic dalam bahasanya dapat didefenisikan sebagai berikut: “Ergonomi adalah 

ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyamakan atau mengseimbangkan antara fasilitas 

yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan 

keterbatasan manusia baik fisik, dan mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan 

menjadi baik”. 
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Metode Rapid Entire Body Assessment  (REBA) 
Rapid Entire Body Assestment merupakan salah satu metode yang mempelajari bidang 

ergonomi guna menilai posisi postur tubuh disaat operator malukakan aktifitas, dengan 

menggunakan metode Rapid Entire Body Assestment dapat menilai postur leher, punggung, 

lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Metode yang dikembangkan oleh Dr. 

Sue Hignett dan Dr. Lynn McAtamney merupakan salah satu ergonomi dari universitas 

Notingham. Pertama kali di dijelaskan dalam bentuk jurnal ergonomi pada tahun 2000 

(Hignett dan Mc Atamney, 2000, dikutip oleh Joanda 2017).  

Langkah- langkah yang dilakukan dalam menentukan nilai skor REBA adalah pertama  

menghitung  skor  pada  tabel  A  yang  terdiri  dari  leher  (nec),  batang tubuh  (trunk),  dan  

kaki  (legs). Langkah  kedua menghitung  skor tabel B  yang  terdiri  dari lengan  atas  (upper  

arm),  lengan  bawah  (lower  arm),  dan  pergelangan  tangan  (wrist). Setelah skor akhir 

didapatkan maka tabel A dan B dimasukkan ke dalam tabel C. Pada tabel C merupakan 

penilaian skor akhir dalam menentukan kategori tindakannya (Restuputri, dkk, 2017) 

 

Verein Deutcher Ingenieure 2222 (VDI 222) 

Menurut  Gerhard Pahl dan Wolfgang Beitz dalam bukunya Engineering Design : A 

Systematic Approach perancangan dengan menggunakan metode VDI 2222 (Verein Deutcher 

Ingenieure) merupakan pedoman salah satu metode pendekatan suatu perancangan desain 

sistematik dalam merumuskan dan mengarahkan berbagai tujuan metode desain yang semakin 

berkembang akibat kegiatan riset sekarang (Pahl, 2010, dikutip oleh Aziz, dkk, 2016)  

 Menggunakan metode VDI 2222 dalam perancangan yang sistematis dinilai  lebih 

mudah dilakukan disebabkan sistem yang digunakan dalam perancangan dilakukan tidak harus 

menguasai secara detail perhitungan matematis. Metode ini dalam proses perancangannya 

merupakan sebuah produk bagi pemula serta meng-optimalkan produktifitas untuk mencari 

solusi dan pemecahan maslahan yang paling optimal (Harsokoesoemo,dkk, 2004, dikutip oleh 

Setepu, dkk, 2018). 

 

Perancangan Produk 

 Perencanaan suatu produk merupakan proses dalam periodik yang mempertimbangkan 

portofolio dari proyek - proyek pengembangan suatu produk untuk dijalankan.  Perencanaan 

produk melibatkan lima langkah dalam berbagai proses, sebagai berikut (Ulrich dan Eppinger, 

2001) : 

1. Identifikasi peluang 

2. Evaluasi dan penentuan prioritas proyek. 

3. Lokasi sumber daya dan perencanaan waktu. 

4. Penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan  

5. Refleksikan hasil dan proses 

 

Menyusun Konsep  

Konsep produk ini merupakan gambaran umum teknologi, prinsip kerja,ini berupa 

mekanisme dan berbentuk dari suatu produk. Tinggi dan rendahnya suatu nilai kualitas dan 

kemampuan dari suatu produk ditentukan berdasarkan dari tingginya kualitas dan konsep 

teknologi yang akan digunakan oleh suatu rancangan produk. Tahapan ini merupakan 

pembentukan konsep yang dimulai dengan daftar - daftar kebutuhan pengguna dan spesifikasi 

produk selanjutnya menghasilkan beberapa alternatif konsep yang akan melalui tahapan 

seleksi akhir untuk menentukan konsep terpilih. Tahapan proses dapat dilakukan untuk 
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menyusun konsep, yaitu. (Ulrich dan Eppinger, 2001) : 

1. Memperjelas masalah yang ada dan mengkonversikan menjadi submasalah  lebih 

sederhana. 

2. Pencarian eksternal, mengumpulkan informasi penting dari beberapa sumber pengguna 

utama yang ahli pada bidangnya seperti pakar, dan produk yang berhubungan. 

3. Pencarian internal, memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan keahlian dari tim 

yang berpengalaman pada bidangnya. 

4. Menggali secara sistematis, menggunakan metode pohon klasifikasi dan tabel kombinasi 

untuk mengatur pemikiran dari tim hingga memperoleh solusi. 

5. Merefleksikan pada penyelesaian dan proses. 

 

Biaya Manufaktur 
Biaya manufaktur merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Kebanyakan kriteria 

dan seleksi merupakan adaptasi terhadap kebutuhan. Namun kemudahan pembuatan dan biaya 

pembuatan bukanlah keputusan pelanggan. Satu-satunya alasan pelanggan peduli dengan 

biaya pembuatan adalah penentuan batas bawah dari harga jual. Namun demikian, untuk 

beberapa alasan ini pencantuman biaya beberapa ukuran harga atau kemudahan pembuatan 

saat menilai suatu konsep (Ulrich dan Eppinger, 2001). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan proses pemindahan drum dengan mengunakan alat bantu dengan tujuan 

mempermudah kinerja operator merupakan suatu harapan untuk meningkatkan produktifitas 

perusahaan. Namun sebagian perusahaan masih ada yang melakukan kegiatan pemindahan 

secara manual dengan mengandalkan kemampuan manusia sebagai operator dalam 

aktifitasnya.  Aktifitas pemindahan dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan berpotensi cidera terhadap operator. Menanggapi hal ini, peneliti melakukan 

inovasi dengan merancang sebuah alat bantu dalam melakukan pemindahkan drum agar 

mempermudah kinerja operator dalam proses pemindahan. Diharapkan dengan adanya alat ini 

mampu mempercepat proses pemindahan dan mengurangi resiko cidera terhadap operator. 

Desain alat bantu ini difokuskan pada beberapa aspek dengan beberapa penyederhanaan 

konsep agar dapat diaplikasikan secara luas. Fungsional fleksibilitas, kecepatan dan 

kemudahan dalam operasional adalah empat aspek utama yang sangat diperlukan bagi 

pemilihan alat bantu dalam mempermudah aktivitas kerja manusia. Alat bantu dengan desain 

yang sederhana namun dalam hal kinerja dan kualitas dapat diandalkan. 

  

Konsep Design 

 Tahapan design konsep digunakan dalam melakukan penentuaan solusi prinsip. Hal ini 

dicapai dengan mengidentifikasi masalah - masalah penting, dan menggabungkan prinsip – 

tersebut kedalam struktur keja. Pada proses perancangan alat Trolly drum ini dilakukan 

beberapa tahapan penyelesaian konsep melalui mengidentifikasi operator dalam memberikan 

informasi dalam bentuk tahapan uraian aktivitas yang dilakukan, kemudian mengumpulkan 

informasi melalui daftar tuntutan dan persyaratan yang harus difokuskan pada kebutuhan alat 

yang akan dibuat dan fungsinya. Tahapan selanjutnya yaitu mencari alternatif fungsi bagian 
untuk setiap komponen fungsi. Selanjutnya dipilih satu konsep desain yang dianggap paling 

efektif untuk alat yang akan dirancang,  selanjutnya perwujudan desain alat dengan alat bantu 

program computer berupa AutoCAD.  
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Mengidentifikasi Pekerjaan  

  Pekerjaan pemindahan drum minyak dari gudang menuju maintenance. Berdasarkan 

obeservasi dan wawancara langsung dideparteman maintenace, proses kerja pemindahan drum 

ini dilakukan dengan mengandalkan chain block sebagai alat bantu sehingga aktifitas ini 

dinilai kurang efektif  karena  waktu yang tidak optimal, aktivitas porses kerja yang tidak 

efisien dan berpotensi resiko kerja tinggi. Proses pemindahan membutuhkan waktu yang tidak 

optimal, dimana aktifitas keja membutuhkan waktu +7 menit/drum. Sebelum melakukan 

proses pemindahan, operator memasangkan satu persatu lifting clamp dengan sikap kerja yang 

kurang baik. Aktifitas pemasangan ini dilakukan berulang kali. Proses selanjutnya pemindahan 

drum dengan menarik rantai besi chain block dan satu operator lagi mendorong drum yang 

sudah terangkat guna untuk memindahkan posisi drum ke penumpukkan. 

 Operator hanya mampu mempemindahan maksimal 8 unit perhari selama 9 jam kerja. 

Jumlah operator pemindahan drum minyak dibagian maintenance PT. Besmindo Materi 

Swatama (BSM) sebanyak 4 operator sehingga jumlah pemindahan diwaktu kerja normal 

hanya mampu menghasilkan sebanyak 8 drum/hari secara bergantian. Jumlah yang tidak 

mencapai target pemindahan yaitu 10 drum/hari dan seringnya operator mengalami keluhan 

sakit pada postur tubuh mengakibat berpengaruhnya kondisi fisik terhadap operator. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perbaikan sistem kerja dengan melakukan 

perancangan alat bantu untuk mengoptimalkan proses pemindahan dan mengurangi resiko 

cidera operator. 

 

Membuat Daftar Persyaratan 
  Persyaratan terbagi atas dua kategori yaitu kedalam kategori tuntutan primer keharusan 

(demand) atau tergolong kepada tuntutan sekunder yang dapat disesuaikan keinginan (wishes). 

Daftar persyaratan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 Daftar Persyaratan   
Parameter Spesifikasi Demand(D) Or Wishes (W) 

Geometri 

 

Ukuran alat dapat disesuaikan dengan pengguna (ergonomis) D 

Tinggi dan lebar alat dapat disesuaikan terhadap pengguna D 

Kinematika 

 

Penjepit drum dapa disetel sesuai kebutuhan tinggi drum D 

Engsel penggerak  mengangkat drum D 

Pergerakan meunggunakan roda 5 inch D 

Forces 

 

Pembebanan berupa berat drum  D 

Berat maksimum 200 kg D 

Material Besi pipa hitam D 

Fungsi 
Mampu memindahkan drum denganbentuk drum yang bervariasi. D 

Proses pemindahan lebih cepat D 

Perakitan Sistem perakitan komponen mudah dipahami  D 

Pembuatan 

 

Kontruksi sederhana dan mudah dikerjakan  D 

Dibuat di workshop sendiri W 

Menggunakan komponen standar W 

Ketelitian terjaga W 

Pengoperasian 

 

Mudah dioperasikan  D 

Aman dan ramah lingkungan W 

Dioperasikan oleh satu operator D 

Perawatan 

Perawatan mudah D 

Biaya perawatan mudah W 

Mudah dibersihkan W 

Kerusakan mudah diperbaiki D 

Pemasaran Dibutuhkan oleh setiap perusahaan pembuat drum maupun produksi drum W 

Harga Ekonomis  W 
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Menentukan Fungsi Struktur Keseluruhan 

Tahapan  ini dilakukan pembagian fungsi pada Trolly drum sebagai sarana pencarian 

alternative dan pemecahan masalah fungsi tersebut. Berikut ini alur tahapan proses dan fungsi 

keseluruhan digambarkan menggunakan blok fungsi. Secara umum berupa energi (gaya), 

material, dan informasi (sinyal). Berikut ini adalah blok fungsi alat Trolly drum adalah sebagai 

berikut : 

Trolly drum

Operator

Drum
Pengunci

Operator
Sub fungsi sistem 

rangka

Sub fungsi sistem 

pengunci

Sub fungsi sistem 

penggerak (roda)
Perpindahan

 
Gambar 4 Black box Rancangan Alat Trolly drum 

Berdasarkan  Black box Rancangan alat Trolly drum dapat dilihat bagian- bagian dari 

alat Trolly drum terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya fungsi  rangka, fungsi Pengait, 

dan fungsi sistem penggerak (roda).  

Tabel 2  Kotak Morfologi  
No Kriteria Alternatif I Alternatif II Alternatif III 

1. Fungsi Sistem Rangka Besi Pipa Stainlisee 1,5 Inch 
Besi Pipa Galvanis 1,5 

Inch 

Besi Pipa Hitam 1,5 

Inch 

2. Fungsi  Sistem Pengait 7T Double Steel Plate Clamp Lifting Trolly Stainlisee  Penjepit Dari Plat 1cm 

3. Fungsi  Sistem Penggerak Roda Trolly 4 Inch Roda Trolly 6 inch Roda Trolly 5 inch 

 

Menentukan Prinsip Kerja 

  Menentukan prinsip kerja dilakukan dakam berbagai sub fungsi, agar mencerminkan 

efek fisik yang dibutuhkan untuk pemenuhan fungsi yang diberikan secara geometris dan 

material karakteristik.  

1. Fungsi Kerangka 

Tabel 3  Alternatif Fungsi Rangka 
A 1 Alternatif 1 A2 Alternatif 2 A3 Alternatif 3 

   

Besi Pipa Stainlisee 1,5 Inch Besi Pipa Galvanis 1,5 Inch Besi Pipa Hitam 1,5 Inch 

Kelebihan : 

1. Ringan  

2. Multifungsi 

3. Tidak mudah rusak 

4. Tidak mudah  berkarat 

5. Mudah dibersihkan 

Kelebihan : 

1. Harga murah 

2. Awet dan tahan lama 

3. Ringan 

Kelebihan : 

1. Ringan dan Praktis 

2. Bahan kuat 

3. Tidak mudah berkarat 

4. Harga murah 

5. Mudah dibentuk sesuai keinginan 

Kekurangan : 

1. Harga lebih mahal 

2. Bersifat konduktor 

3. Kurang ekonomis 

4. Berubah menghitam 

Kekurangan : 

1. Cenderung lebih cepat panas  

2. Pemasangan harus orang khusus 

Kekurangan : 

1. Cenderung lebih mudah bengkok 

2. Adanya biaya perawatan 
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2.  Fungsi Slot Pengait 

Tabel 4 Alternatif Fungsi Pengait 
B 1 Alternatif 1 B2 Alternatif 2 B3 Alternatif 3 

  

 

7T Double Steel Plate Clamp Lifting Trolly Stainlisee Penjepit Dari Plat 1cm 

Kelebihan : 

1. Praktis 

2. Mudah digunakan 

3. Kekuatan pengangkatan ± 200 kg 

4. Aktifitas lebih efektif 

Kelebihan : 

1. Jarak dan tinggi dapat diatur   

2. Aktifitas lebih efektif 

 

Kelebihan : 

1. Praktis 

2. Mudah digunakan 

3. Kuat  

4. Aktifiitas lebih efektif 

5. Jarak dan tinggi dapat diatur 

6. Harga murah   

7. Perawatan yang mudah 

Kekurangan : 

1. Harga mahal 

2. Cendrung beresiko terlepas dalam 

pengangkatan 

Kekurangan : 

1.Harga mahal 

2.Perawatan yang susah 

3.Penggunaan yang rumit 

 

Kekurangan : 

1.   Ujung pengait rentan bengkok 

 

3. Fungsi  Sistem Penggerak (Roda) 

Tabel 5 Alternatif Sistem Penggerak (Roda) 
C 1 Alternatif 1 C2 Alternatif 2 C3 Alternatif 3 

   

Roda Trolly 4 inch Roda Trolly 6 Inch Roda Trolly 5 inch 
Kelebihan : 

1. Putaran Lembut 

2. Mimiliki pijakan rem ban yang 

efektif 

 

Kelebihan : 

1. Dapat digunakan di area apa saja 

2. Tahan 

3. Harga murah dari harga ukuran roda 

dibawahnya 

Kelebihan : 

1. Ukuran ban besar 

2. Dapat digunakan di area apa saja 

 

Kekurangan : 

1. Mudah rusak 

2. Harga mahal 

3. Butuh perawatan 

Kekurangan : 

1. Butuh Perawatan  

Kekurangan : 

1. Butuh biaya perawatan 

2. Harga mahal  

 

Menggabungkan Variasi Konsep  

Berdasarkan alternatif yang telah disusun sebelumnya, maka alternatif – alternatif 

dikelompokkan menjadi satu alternatif fungsi keseluruhan yang terbagi menjadi tiga alternatif 

variasi konsep. 

Tabel 6 Alternatif  Variasi Konsep 

No Fungsi Bagian 
Alternatif Fungsi Bagian 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 

1. Fungsi Sistem Rangka 
A1         A2           A3        

2. Fungsi  Sistem Pengait B1 B2           B3       

3. Fungsi  Sistem Penggerak C1       C2           C3 

Alternatif Variasi Konsep AVK 1 AVK 2 AVK 3 

Berdasarkan tabel alternatif variasi konsep diatas, didapat tiga rumusan alternatif variasi 

konsep yang kemudian divisualisasikan dalam model 3D. 
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1. Alternatif Variasi 1  

Keuntungan : 

a. Tidak mudah berkarat 

b. Proses pemindahan drum lebih mudah 

c. Bisa digunakan berbagai area didepartemant PT. Besmindo Materi Swatama(BSM) 

Kerugian : 

a. Ban tidak memiliki rem kaki 

b. Harga mahal  

2. Alternatif Variasi 3  

Keuntungan : 

a. Tidak mudah berkarat 

b. Proses pemindahan drum lebih mudah 

c. Bisa digunakan berbagai area didepartemant PT. Besmindo Materi Swatama(BSM) 

d. Harga murah 

e. Memiliki rem kaki pada roda 

f. Pengait yang kuat 

Kerugian : 

a. Biaya perawatan pada roda dan besi pipa hitam 
 

Penilaian Konsep Alternatif 

Penilaian konsep alternatif akan menjadi dasar pertimbangan pemilihan dari suatu 

rancangan yang optimal. Penilaian yang dilakukan berdasarkan aspek teknis dan aspek 

ekonomis. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan nilai dengan penilaian sebagai berikut 

: 

Tabel 7 Kriteria Penilaian 
Kurang Sedang Baik Baik Sekali 

1 2 3 4 

 

Tabel 8 Aspek Teknis 

No Krteria Penilaian Bobot 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Nilai 
Bobot 

Nilai 
Nilai 

Bobot 

Nilai 
Nilai 

Bobot 

Nilai 

1. Pencapaian fungsi utama 25 % 3 0.75 2 0.5 4 1 

2. Waktu operasi (efisiensi) 25 % 4 1 3 0.75 3 0.75 

3. Safety/Postur 25 % 2 0.5 1 0.25 3 0.75 

4. Ketahanan  15 % 1 0.15 2 0.3 3 0.45 

6. Maintenance 10 % 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

Total 100 %  2.7  2  3.25 

Peringkat 3 2 1 

Keputusan Tidak Tidak Lanjut 

 

Tabel 9 Aspek Ekonomis 

No Krteria Penilaian Bobot 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Nilai 
Bobot 

Nilai 
Nilai 

Bobot 

Nilai 
Nilai 

Bobot 

Nilai 

1. Biaya pabrikasi 35 % 4 1.4 3 1.05 3 1.05 

2. Biaya perawatan 25 % 2 0.5 2 0.5 3 0.75 

3. Biaya penggunaan 15 % 2 0.3 2 0.3 4 0.45 

4. Jumlah komponen 25 % 2 0.5 2 0.5 3 1 

Total 100 %  2.7  2.35  3.25 

                 Peringkat 2 1 3 

                 Keputusan Tidak Tidak  Lanjut 
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Perancangan Design 

 Tahapan ini hasil alternatif konsep design yang terpilih, pemilihan tata letak awal serta 

form design. Draft Perancangan ini mengarahkan hasil dari daftar rancangan terpilih, 

Kontruksi pada rancangan konsep terpilih lebih kokoh dan memiliki ketahanan tinggi dalam 

menampung beban yang akan dipindahkan karena terbuat dari rangka besi pipa hitam. sistem 

Pengait yang mudah dioperasikan dan kuat untuk mengkait drum memudahkan operator dalam 

memakai trolly. Sistem penggerak konsep ini memakai roda berukuran 6 inch yang 

memungkinkan pergerakan lebih bebas dan bias digunakan dalam area apa saja.  

 

Gambar 5 Desain Prancangan 

 Alat Trolly Drum 
 

Perancangan Alat  

   Tahapan ini berpedoman pada desain rancangan alat, dilakukan realisasi pembuatan alat 

sesuai dengan gambar kerja yang telah ditentukan. dan harus mampu memenuhi fungsi utama 

yang menjadi tujuan rancangan. Berikut merupakan keterangan spesifikasi alat trolly drum 

berdasarkan fungsi dan kegunaan : 

1. Handle grip terbuat dari spon yang menjadikan pegangan tidak licin 

2. Dimensi alat : 

Tinggi : 150 cm 

Lebar : 60 cm 

3. Sistem rangka besi pipa hitam yang tidak mudah berkarat dan kuat 

4. Sistem gerak dengan roda 6 inch yang dapat melakukan aktifitas diarea apa saja 

5. Penjepit yang terbuat dari plat besi ketebalan 1cm mampu mengangkat drum saat 

dipindahkan  

Penyelesaian 

Tahapan penyelesaian yaitu dnegan menggambarkan detail keseluruhan alat dan 

melakukan estimasi biaya yang dapat dilihat pada lampiran A dan B 

 

Pengujian Alat 

Setelah Melakukan proses penyelesaian dan menghitung biaya etimasi rancangan alat 

trolly Drum selanjutnya dilakukan tahapan pengujian alat. Tahapan pengujian alat dilakukan 

dengan analisis postur kerja metode REBA Setelah menggunakan alat :    
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1. Pamasangan Pengait Pada Drum 

 
Gambar 6 Pamasangan Pengait Pada Drum 

Di bawah ini akan dijabarkan penilaian tahapan Pamasangan Pengait Pada Drum 

berdasarkan metode REBA sebagai berikut : 

Table 10 Sudut Postur Tubuh 
No Sendi sudut Skor 

1 leher 100 1 

2 kaki 00 1 

3 postur badan 120 2 

4 lengan bawah 600 2 

5 lengan atas 250 2 

6 pergelangan 100 1 

Pernilaian pada table c didapatkan skor, yaitu 2. dimana total skor yang didapatkan 

mungkin perlu adanya tindakan memperbaiki postur badan operator.  

Table 11 Skor Penilaian C 
 Level action  Skor REBA Level Risiko Tindakan Perbaikan 

0 1 Bisa diabaikan Tidak perlu 

1 2-3 Rendah Mungkin perlu 

2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu segera 

4 11-15 Sangat Tinggi Perlu saat ini juga 

 

2. Proses Peminjakkan Kaki Pendorong Drum 

 
Gambar 7 Proses Peminjakkan Kaki  

Pendorong Drum 

Table 12 Sudut Postur Tubuh 
No Sendi sudut skor 

1 leher 100 1 

2 kaki 00 1 

3 postur badan 80 2 

4 lengan bawah 600 2 

5 lengan atas 450 2 

6 pergelangan 100 1 

Pernilaian pada table c didapatkan skor, yaitu 2. dimana total skor yang didapatkan 

mungkin perlu adanya tindakan memperbaiki postur badan operator.  
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Table 13 Skor Penilaian C 
Level action Skor REBA Level Risiko Tindakan Perbaikan 

0 1 Bisa diabaikan Tidak perlu 

1 2-3 Rendah Mungkin perlu 

2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu segera 

4 11-15 Sangat Tinggi Perlu saat ini juga 

3. Proses Pemindahan Drum 

 
Gambar 8 Proses Pemindahan Drum 

Table 14 Sudut Postur Tubuh 
No Sendi sudut skor 

1 leher 100 1 

2 kaki 00 1 

3 postur badan 120 2 

4 lengan bawah 670 2 

5 lengan atas 340 2 

6 pergelangan 150 1 

  Pernilaian pada table c didapatkan skor, yaitu 2. dimana total skor yang didapatkan 

mungkin perlu adanya tindakan memperbaiki postur badan operator. 

Table 15 Skor Penilaian C 
Level action Skor REBA Level Risiko Tindakan Perbaikan 

0 1 Bisa diabaikan Tidak perlu 

1 2-3 Rendah Mungkin perlu 

2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu segera 

4 11-15 Sangat Tinggi Perlu saat ini juga 

 

Pengukuran Waktu Kerja  

Tahapan ini membandingkan kapasitas waktu proses pemindahan drum menggunakan 

chain block dengan alat rancangan usulan. Berikut merupakan data rekapitulasi waktu proses 

dapat dilihat pada Tabel 4.18 sebelum menggunakan alat dan 4.19 setelah menggunakan alat.  

Tabel 16 Data Rekapitulasi Waktu Proses Menggunakan Chain Block 
No Nama Alat Kapasitas Pemindahan Waktu Proses Kerja  

1 Pemindahan menggunakan Chain block 10 drum 1 jam 10 menit 

Tabel 17 Data Rekapitulasi Waktu Proses Menggunakan Trolly Drum  
No Nama Alat Kapasitas Pemindahan Waktu Proses Kerja 

1 Trolly drum  10 drum 10 menit 

Berdasarkan waktu untuk  proses pemindahan drum yaitu terjadinya penghematan 

waktu pemindahan drum saat menggunakan trolly drum pada PT. Besmindo Materi Swatama 

(BSM) untuk 1 hari pemindahan kurang lebih sampai 10 menit waktu operasi. 

 

KESIMPULAN 

Analisa rancangan alat bantu berupa trolly drum ini terbuat dari bahan yang kuat (Besi 

pipa hitam), sehingga alat ini kuat dan tahan lama. Kemudian alat ini juga dilengkapi dengan 

pengait yang terbuat dari besi angker. agar mempermudah operator dalam  proses pemindahan 

drum minyak, serta cara menggunakan alat bantu trolly drum ini juga sederhana, tidak harus 
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dilakukan oleh dua (2) operator. dilihat dari segi ekonomis, bahan yang digunakan pada proses 

perancangan ini sangat mudah ditemukan dan harga yang murah. Sehinggga alat ini cocok 

untuk digunakan diperusahan dan usaha yang memiliki aktivitas pemindahan drum. 

perbaindingan waktu yang dihasilkan sebelum menggunakan trolly drum yaitu 10 menit/drum 

dan sesudah menggunakan yaitu 1 menit/drum. Dilihat dari segi optimal yaitu alat bantu trolly 

drum  ini bisa digunakan untuk area yang bergelombang ataupun datar artinya alat ini bisa 

untuk semua kondisi area. Maka dapat disimpulkan bahwa alat bantu trolly drum ini dapat 

dirancang dengan ergonomis, ekonomis, efisien dan optimal. 
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