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Prdckk sepeda motor path S m a n  T W k  Otomotif F~~ Teknik 
Universitas Negeri Padang, saat ini berlangsung dalarn dua sikap kerja yaitu sikap 
kerja jongkok dan berdiri, kedua sikap tersebut tergolong pada sikap kerja statis. 
Dan berlangsung ditengah keterbatasan ruang pratikurn yang ada untuk 
pelaksanaan praktek sepeda motor. 

Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah ada perbaikan terhadap 
penurunan kelelahan dan efisiensi waktu kerja yang digunakan mahasiswa dalarn 
praktek sepeda motor, mana yang lebih baik sikap kerja berdiri atau sikap kerja 
jongkok, ditinjau dari segi kelelahan dan waktu kerja yang digunakan untuk 
praktek mahasiswa, sehingga ditengah keterbatasan ruang mahasiswa tetap 
membuat mahasiswa dalam keadaan nyaman. Untuk keperluan eksprimen tersebut 
rnahasiswa ymg d m  dijadikm sampel adalah sebanyak * 30 orang, 15 orang 
bekerja dengm sikap keja jongkok dm 15 omg bekeja dengan sikap kerja 
berdiri. 

Semua data kelelahan akan diambil mengunakan Intrurnen Reaction 
Timer, waktu kerja menggunakan jam, merupakan penelitian quasi ekrperirnen 
dengan rancangan eksperimental sederhana, disebut juga posttest only control 
group design, apIikasi statistik yang digunakan adaIah independent samples t-test. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1. Ada perbedaan yang sangat bermakna 
dari kelelahan kerja cara kerja berdiri dengan mengunakan bike lift sepeda motor 
dibandingkan dengan cara kerja jongkok dengan p<0,05, kerja berdiri 
menggunakan bike lift sepeda motor kelelahannya jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan cara ke rja jongkok. 2. Ada perbedaan yang sangat bemakna dari waktu 
kerja cara kerja berdiri dengan mengunakan bike l1$ sepeda motor dibandingkan 
dengan cara kerja jongkok dengan p<0,05, kerja berdiri menggunakan bike lift 
sepeda motor waktu kerja yang digunakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
cara kerja jongkok. 
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BAB I. PENDMULUAN 

1.1 .Latar bdahng m a h h  

Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, misi 

utamanya ad& rnenghasi1kaf.r sarjma kepedidikan d m  kepelatihan di bidang 

Pendidikan Tehik O t m t i f  den- k-puan ketermrpilm setingkat ahli madya, 

(Arief, 2005). Salah satu diantara misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan yang inovatif terhadq kebutuhan pendidikan kejuruan otomotif maupun 

lapangan kerja ymg tersedia. Untuk rnerealisasikm misi tersebut d imping  

berbagai perkuliahan yang struktur dan prinsipnya sama dengan perkuliahan yang 

ada pada fakultas lain, juga memiliki seperangkat mata kuliah ymg diselenggmctkan 

dalam berrtnk teori dm praktek. 

Mata kuliah di Jurusan Teknik Otomotif tersebut terdiri atas beberapa 

kelompok , seperti mata kuliah urnurn, makt kuliah dasar kependidikan, mata kuliah 

proses belajar mengajar, mata kllfiah bidmg studihnata kuliah k&im berkarya. 

Salah satu diantara mata kuliah yang termasuk dalam keahlian berkarya adalah mata 

kuliah Teknologi Sepeda Motor dan Motor-motor kecil. 

P e ~ ? ~ ~ ~ b u h m  sepeda motor &gai merk b& kualitas maupun kuantitas 

yang begitu cepat dewasa ini, memaksa semua pihak yang bergerak dalam 

pendidikan vokasional termasuk Jurusan Teknik Otornotif Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Padang (FTUNP) mtuk rnempersiapkan tamatannya tidak saja 

unggul di sisi pengetahuan, juga cepat tanggap dengan berbagai perkembangan 

teknologi serta terampil dalam menghadapi berbagai kerusakan maupun maintenance 

sepeda motor. 



Jmsan Teknik %motif FTUW yang sudah berpengalaman dalam 

mendidik dan mempersiapkan ketrampilan teknik otomotif umunmya dan sepeda 

motor khususnya dari sisi kurikulurn tidak ada masalah, tetapi jumlah mahasiswa 

Jurusan Teknik Otomotif FT UNP ymg teralu besar tidak seirnbang dengan sarana 

prasarana membuat perkuliahan baik teori m a w  pratikum tidak kqaian seperti 

yang diharapkan. 

Pratikum sepeda motor sebagai sarana mtuk meningkatkan ketrampilan 

mahasism dalam pehiliahan sepeda motor dilaksmakan pada m a g a n  Otolive yang 

luasnya 2 x 3 m, sementara mahasiswa yang melaksanakan pratikum setiap grupnya 

18 orang yang akan mengikuti kegiatm 16 x pratikum selama * 4 jam setiap kali 

masuk. 3 d a h  mahasiswa yang melaksanakan pratikum sepeda motor tsb 

keseluruhannya adalah 16 grup. 

Ketidakseimbangan jumlah mahasiswa yang melaksanakan pr&ek dengan 

terbatasnya luas ruangan pm.ktek dan jumiah peritlatan yang digunakan, sebagian 

mahasiswa ada yang praktek dengan cara jongkok, sementara yang lain praktek 

berdiri &nggunakan Bikelift. Secara umum permasalhm yang tejadi pada 

mahasiswa yang p d % k  dengan cara jongkok adalah meningkatnya rasa 

ketidaknyamanan, dibandingkan dengan mahasiswa yang praktek dengan sikap 

berdiri, sebagai dosen yang bertanggung jawab dakm membina perkuliahan tersebut 

implikasinya adalah sernakin rendahnya pengetahuan mahasiswa dalam 

mengaplikasikan dalam bentuk ketrampilan, jangka panjang berpengaruh pada 

prestasi belajar. 

Untuk memulihkan situasi mahasiswa agar bisa mengikuti praktek dengan 

kosentrasi tinggi, tidak jarang mahasiswa dianjurkan untuk konsultasi dengan pihak 



Unit Pelayanan Bimbingan dm Konseling (UPB W), agar berbagai keluhan 

tersebut dapat diminin~alisir. Kegiatan praktek yang dilaksanakan saat ini, akan 

berlangsung terus menerus ke depan, sudah barang tentu ketidaknyamanan yang 

menjadi kd&an mahasiswa saat sekruang, tidak bisa diabaikan begitu saja karena 

akan berdampak jangka panjang dan menimbulkan kelelahan serta tidak efisiensinya 

waktu dengan sendirinya akan menurunkan semangat belajar dan prestasi 

mahasis-. 

B e r d d a n  hai-ha1 yang telab dikemukakan di atas, maka dirumuskan 

masalah yang akan diteliti sbb: 

1. Ap&& ada perbedm kekl&m mdiasiswa praktek sepeda motor yang praktek 

dengan dengan sikap kerja jongkok dibandingkan kelelahan dengan sikap kerja 

berdiri menggunakan bikelzj?. 

2. Ap&& ada perbedm waktu kerja mahasiswa praktek sepeda motor yang 

praktek dengan dengan sikap kerja jongkok dibandingkan waktu kerja dengan 

sikap kerja berdiri menggunakau bikelift. 

Luaran penelitian ini dihwapkan akan menghasikm buku sepeda motor 

dengan sikap p&ek sepeda motor, sehingga akan mengurangi ketidaknyamanan 

mahasiswa apakah dalam bentuk kelelahan, sehingga efisensi penggunaan waktu 

prakek dapat dicapai sesuai &rigan target w&& yang disediakan unhk kegiatan 

praktek. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan ergonomi dan aplikasinya 

selain perkuliahan sepeda motor, diharapkan akan memberi wawasan baru 

bagaimana sikap mahasiswa dalam melakukan gerak dalam setiap rnenghadapi 

kegiatan yang berfiubungan dengan praktek, sehingga mahasiswa terhindar dari 

berbagai kerugian yang berhubungan dengan kesehatan kerja dan prestasi belajar. 



BAB 1.1. TUJUAN DAN MANFAAT PEIWLITIAN 

2.1. Tujuan Penelitian dan lingkup pernasalahan. 

Peneiitian yang d i l h h  ini adaiab d a h  satu mode1 penelitian yang 

terkait dengan perbaikan prestasi belajar mahasiswa, dengan rancangan eksperi- 

mental kuasi, sedangkan sampel adalah mahasiswa Jurusan Telmik otomotif FT 

UNP, den- sikap graktek jongkok dan berdiri menggunakan bike E@ sepeda n~otor. 

Tujuan penelitian adalah dalam rangka membuktikan mana yang terbaik 

sikap praktek jongkok atau berdiri dari sisi kesehatan mahasiswa, secara m u m  

penelitian hi -juan untuk mengetahui damp& penerapan perbedam sikap 

praktek jongkok dan berdiri terhadap mahasiswa Jurusan Teknik Otomotif, secara 

khusus penelitian ini, bermaksud untuk: 

I .  Un* mcngkaji addtidaknya pedxdaan penman kelelahan mahasiswa yang 

praktek dengan sikap praktek jongkok, dibandingkan dengan mahasiswa yang 

praktek dengan sikap praktek berdiri. 

2. Untuk rnengkaji a d d t i d h y a  perbedaan penmnan waktu praR-ek mahasiswa 

yang praktek dengan sikap prakek jongkok, dibandingkan dengan mahasiswa 

yang praktek dengan sikap praktek berdiri. 

Mahasiswa yang sehari-harinya praktek dengan sikap praktek yang kurang 

ergonomis akan berirnplikasi terhadap kesehatannya, sudah barang tentu ini akan 

berimbas pada p e n m a n  kemampuan akademis. Dalam dunia kesehatan sikap 

praktek kurang ergonomis menyebabkan beban kerja meningkat dan berpotensi 

meningkatnya denyut jantung, gangguan kenyamanan berupa gangguan 

muskuloskeletal, d m  cepatnya timbul perasaan lelah. 



M g a n  penelitian sikap praktek jongkok d m  perbaikan sikap praktek 

berdiri, dihaharapkm bisa diambil altemtif sikap praktek mahasiswa ke depan yang 

baik untuk mahasiswa dalarn praktek sepeda motor maupun perkuliahan lainnya, 

sehingga bisa mengiliminasi berbagai dampak penyakit akibat praktek dengan sikap 

p&ek jongkok. 

2.2. Manfaat penditiatl dalam idtasanah i h  pengetahtian 

Mdaat peneiitian tidak hanya untuk kepenthgan perbaikan kesebatan 

terhadap mahasiswa yang praktek dengan sikap praktek jongkok, tetapi juga sangat 

bemanfaat bagi khasanah ilmu pengetahurn, kuena penelitian ini bisa terlaksana 

secara multi didiplin iimu, se@ k-hatan keja, kedokterasl, ergonomi dan 

instrumentasi. 

Kesehatan kerja dalam ranah protectifdan promots kedokteran hubungannya 

dengan m a m i  d m  fisiologi, sedangkan ergononli tyerhubmgan dengan ilmu teknik 

seperti fabrikasi, instnunentasi terkait dengan penggunaan peralatan ukur, seperti 

termometer, higrometer, sound level meter, luxmeter dsb. 



BAB UI. TINAUAN PUSTAKA 

3.1. Sikap Kerja Praktek 

Secara umum sikap kerja praktek mahasism pada engine sepeda motor 

adalah melaksanakan bongkar pasang, servis dan penggantian suku cadang. Bongkar 

pasang pembersihan engine, total waktu yang diperlukan 3 jam 12 menit, 

bandingkan dengan total w&tu untuk kepentingan wmhaul sebuah sepeda motor 4 

jam 18 menit, maka bongkar pasang blok silinder meliputi 7934% dari seluruh 

pekerjaan sepeda motor, kegiatan servis hanya butuh waktu 45-50 menit (Manual 

Honda 2006). 

Penelitian ini lebih fokus pada kerja praktek senis dan bongkar pasang 

sepeda motor o k h  mahasiswa Jurusan Teknik Otomotif FT UNP, kegiatan servis 

bagi seorang pekerja pada bengkel sepeda motor yang normal adalah 3-4 brrah 

dari jam 8.00 sld 12.00 tanpa istirahat. Servis sepeda motor tersebut meliputi 

pemeriksaan bant kepala silinder, penyetelan katup, kopling, transmisi, rantai mesin, 

servis sistem bahan bakar, servis sistem peiumasan d m  pendinginan, servis sistem 

pengapian, servis baterai dan sistem penerangan sepeda motor. 

Bongkar blok silinder, m e n d a n n y a  dari rangka sepeda motor, karena 

terkunci cukup kuat dengan sistem rangka, h a s  diawali dengan sikap kerja berdiri, 

karena untuk menurunkan blok tersebut membutuhkan pengarahan otot tangan. 

Setelah lepas dari dudukannya, membuka komponen-komponen engine seperti 

kopling ganda, kopling biasa, pompa oLi dan tuas pengatur, alternator, kopling dan 

stater. Tarwaka (2004) mengemukakan sejauh ini terdapat dua sikap kerja yaitu 



jongkok d m  berdiri, semua penggantian komponen engine tersebut dapat 

dilaksanakan secara bergantian antara sikap ke rja jongkok dan berdiri. 

Dwiyastra (2000) mengemukakan sikap praktek kerja jongkok akan 

mengakibatkan berbagai keluhan diarrtafanya, tungkai bawah d m  kaki kesemutan, 

merasa pegal pada bahu, leher d m  pinggang. Keluhan-keluhan tersebut 

dimungkinkan karena pada saat melakukan kegiatan praktek maintenance maupun 

overhaui, mahasiswa terlau lama dalam posisi pnnggung membungkuk d m  leher 

menunduk dan kadang-kadang leher kaku dalam menghadapi posisi benda kerja, ha1 

ini dapat mengakibatkan kelelahan, nyeri dan pegal pada leher dan punggung. 

Posisi kaki yang terlipat sewaktu jongkok dapat menyebabkan aliran darah ke 

arah kaki menjadi terhambat, sehingga menimbulkan kesemutan pada tungkai bawah 

kaki. Mahasiswa yang melakukan praktek dalarn posisi jongkok yang terlalu lama 

dan berulang akan menyebabkan jaringan otot pada lutut menerima beban yang tidak 

seimbang karena sering berubah posisi, dan bila terlalu lama M a m  posisi kerja 

jongkok dan punggung membungkuk, leher menunduk akan menimbulkan regangan 

pada otd, regangan pada jaringan lun& pembungkus sendi, sendi tulang punggung 

m t a m a  pada sendi lumbal. 

Pada berbagai kegiatan mahasiswa yang praktek dengan sikap berdiri, akan 

terkena dengan berbagai kasus low back strain, yaitu nyeri mendadak atau mulai 

dengan nyeri pinggang ringan yang berangsur-angsur manjadi berat yang biasanya 

menetap pada salah satu sisi pingang. Mialgia, seperti rasa nyeri dan kaku pada leher 

akibat spasme pada otot-otot leher akan menghambat gerak leher. Secara fisik akan 

ditemukan apa yang disebut dengan tension neck syndrom, karena pekerjaan 



yang menghmskm lengan, tangan d m  mata terfokus pada objek yang letaknya 

beberapa cm di atas meja kerja. 

Timbulnya pesudo-anginapektoris, yaitu rasa nyeri di dinding dada 

xbelah khi yang menyebar ke lengan kiri, seperti kasus instffisiensi koroner, tetapi 

dapat juga terjadi akibat kontraksi m. pektoralis mayor kiri yang terlalu kuat untuk 

jangka lama Mahasiswa yang mengenggam dengan kuat objek kerja dengan tangan 

kiri unta mmpertahankan posisi hhhnya ,  sedangkan tangan kanan melaksanakan 

pekerjaan dengan menggunakan perlatan kerja, sqmt i  memutar bau, skrup yang 

keras dsb. 

Pr&ek sepeda motor ymg ddaksanakan dengan sikap kerja berdiri, beke rja 

terus menerus selama * 4 jam, pada awalnya hanya bersiht tidak nyaman, jangka 

panjang akan menyebabkan berbagai gangguan muskuloskeletal. 

Untuk mengatasi problems p&ek mahasisa tersebut, saatnya dilakukan 

perbaikan dengan cara-cam yang lebig bersifat ergonomi, istilah egonomi berasal 

dari ergonomic yaitu bahasa latin Ergon (kerja) dan nomos (hukum alam), sehingga 

ergonomi dapat didefenisikan shtdi tentang aspek-aspek rnanusia dan lingkungan 

kerja yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, prikologi, engineering, manajemen, dan 

desainfperancangan. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem tempat 

rnanusia, fasilitzls kerja, dan lingkungan saling berinteraksi dengan tujuan yaitu 

menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. (Grandjean, 1995). 

(McCormick and Saunders 1992) dalam Ergonomics in the Workplace 

mendefenisikan ergonomi dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu 

prinsip yang hams selalu digunakan adalah fitting the taskljob the man. Hal ini 



mengdung  pengertian bahwa pekerjaan hams disesuaikm dengau kemampuan dan 

keterbatasan manusia, sehingga hasil yang dicapai dapat menjadi lebih baik. 

Surna'mur (2009) mendefinisikan ergonomi sebagai aplikasi ilmu-ilmu 

bkhgi tentang manusia bersama-sama ilmu tekrrik terhadap tenaga kerja dan 

lingkungannya untuk mencapai kesesuaian secara optimal dan pada waktu yang 

sarna menignkatkan produktivitas tenaga ke rja. Arief (2010) menunuskan ergonomi 

mmpakan sum cabang ilmu yang sisternatis mtuk memanfaatkan infomasi- 

informasi mengenai sifiit, kemarnpuan, dan keterbatam manusia untuk merancang 

suatu sistem kerja, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut 

bengan baik, yaitu m c a p a i  hjm ymg diirtginkan meldllui pekerjm itu dengan 

ekktif, aman dan nyaman. 

3.2. Sikap Kerja PraWek Jm&k 

Praktek sepeda motor yang dilaksanakan oleh mahasiswa Jurusan Teknik 

Otmnotif FT UNP addah menqmkan pemmtapan d a i  perMi&m teori, yang 

intinya bedat21 kerja dalan maintenance rnaupun overhaul sepeda motor. Praktek 

sepeda motor telah dilaksanakan semenjak tahun 1982 sampai sekarang, praktek ini 

berlangsung d d m  posisi jongkok, be& kegisttm maintenance m a u p  overhaul 

sepeda motor, kecudi praktek tmnsmisi ini tidak bisa dikerjakan dengan jongkok dan 

hams dilaksanakan di meja lain, sebagai alat bantu dipasang engine stand untuk 

mengmgkat sepeda motor, dengan berhmilnya dibuat bike I$ m&a sebagim 

mahasiswa sudah mulai melaksanakan praktek dengan cara berdiri dengan topik 

praktek yang sama. 



Mahmiswa yang melakukan p d k  dalam posisi jongkok terlalu lama dan 

bedang akan menyebabkan jaringan otot pada lutut menerima beban yang tidak 

seimbang karena sering berubah posisi, baik melaksanakan pekerjaan maupun 

m g m b i l  peralatm p g  tidak tersusun pada tempatnya. Bila terlalu lama dalarn 

posisi kerja jongkok, punggung membungkuk, leher menunduk akan menimbulkan 

regangan pada otot, dan sendi tulang punggung terutama pada sendi lurnbal antara 

lain, karena posisi kepala ymg hams dekat ke unit pekerjaan yang memaksa mata, 

leher, punggung serta bahu hams seiraman dengan cara kerja tersebut. 

Dalarn pekerjaan yang sifatnya membuka baut dengan mengunakan berbagai 

h i  yang .sesuai derrgan kebutuhan, tidak j m g  mthasiswa hams melakukm gaya 

rotasi yang berlawanan dengan putaran arah jarum jam, sehingga pada waktu kerja 

jongkok tersebut posisi kaki yang di depan harus berobah-robah yang juga 

t u m ~ y a  sepeFti pantat, lutut terlipat, serta M s  dan ujunga jari yang bertumpu 

kelantai juga harus mengikuti perubahan kerja tersebut, kondisi kerja yang demikian 

juga sangat tidak nyaman dan menimbulkan kelelahan yang luar biasa 

Selanjutnya Dwiyastra (2000) pada saat jongkok, tulmg pelvis bergerak ke 

arah belakang dan tulang s a b  bergerak ke arah depan sehingga keadaan ini 

mengakibatkan tulang lurnbal dalam posisi kifosis. Apabila badan semakin 

membungkuk maka berat badan tertumpu pada persendian tulang lurnbal dan sakrum 

dengan regangan semakin keras pada tulang punggung bagian belakang dan tekanan 

berat badan terjadi pada tulang punggung bagian depan, akibatnya akan te rjadi jarak 

antar tulang menyempit dan tekanan ini akan diterima oleh cairan diskus dilanjutkan 

ke arah belakang sehingga menekan jaringan bagian belakang yang membungkus 



sendi maupun saraf yang ada sekitarnya dm akan menimbulkarn keluhan seperti 

lumbago, sciaica bahkan bisa menimbulkan hernia nucleus pulposus (HAP). 

Selain itu posisi kaki yang terlipat jongkok dilantai saat melakukan kegiatan 

wintenance ma- sverhaul engine p d a  sepeda motor akan dapat menyebabkan 

tekanan pada kaki yang menempel di lantai, kaki yang tertekan ini akan 

menimbulkan ras tebal, kesemutan dan tgerjadi pengerasan yang disebut kalus, 

tekanan tersebut terjadi pada otot betis, saraf d m  pembuluh darah. Tekanan yang 

terjadi pada pembuluh darah akan dapat menganggu pasokan darah sehingga 

menyebabkan pasokan bahan makanan ke otot berkurang dan sisa metabolisme yang 

mestinya diangkut menumpuk di otot. 

Dengan demikian mahasiswa yang melakukan praktek cepat lelah dan 

berusaha untuk mengubah posisi kaki sehingga keluhannya dapat berkurang. 

Penekanan kaki yang terlalu lama dapat menimbulkan metabolisme amrerob lebih 

lama terjadi sehingga penumpukkan asam laktat di otot betis memberikan keluhan 

rasa tebal dan nyeri, gangguan pasokan darah juga dialarni oleh saraf sehingga 

metabolisme saraf terganggu menyebabkan kesemutan. 

Dalam melakukan kegiatan service maupun overhaul tangan kanan sangat 

dominan melakukan aktivitas kerja baik berupa pemegangan kunci, tang, obeng, 

maupun palu untuk membuka dan menguatkan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh 

posisi tempat peralatan praktek yang tidak benar seperti adanya peralatan yang 

ditaruh di lantai, jauh dari jangkaw sehingga membutuhkan energi untuk 

mengambilnya, kondisi tersebut akan menyebabkan mulai dari sendi bahu sampai 

sendi siku hingga tangan akan mengalami kontraksi otot. Bila ditinjau dari segi 

aktivitas sendi siku lebih banyak mengalami otot organis dan antagonis karena 



aktivitas tangan kanan mengalami kerja yang berulang, dan aktivitas sendi siku 

berkontraksi terus menerus selama bekerja akan menimbulkan kelelahan dan juga 

kecelakaan kerja. 

Menurut Nufirriato (2003) rtdalah mew- ha1 penting bagi para ergonom 

untuk mengetahui jenis otot yang sesuai untuk menopang beban statis (sustained 

static load). Beban statis yang terjadi pada semua otot harus dirninimumkan. Sebab 

kerja otot statis &an menghambat aliran darah y a w  mengandmg oksigen, akibatnya 

otot bekerja secara anaerob akan banyak menghasilkan asam laktat dan cepat lelah. 

Keseluruhan mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian, melaksanakan 

reparasi engine menggunakan tangan kanan, yang berdampak secara tidak lmgsung 

pada seluruh tubuh bagian kanan. Pulat (1992) menyatakan bahwa aktivitas tangan 

kanan yang berulang-ulang melakukan pekerjaan secara terus menerus akan 

mengakibatkan terjadinya jaringan lmak akibat trauma kumulatif (CTD=Cumulat~ 

TraurnaDisorders). CTD ini bervariasi dari radang sendi sampai nyeri otot, juga 

sering pada tendo dan saraf, termasuk jari, pergelangan tangan, lengan bawah, 

lengan atas dan bahu. 

3.3. Kerja Berdiri dengan menggunakan Bike Lift Sepeda Motor 

Selain posisi kerja praktek jongkok, posisi kerja praktek berdiri juga banyak 

dilakukan, seperti halnya posisi jongkok posisi berdiri juga mempunyai keuntungan 

maupun kerugian. Sutalaksana (2000), bahwa sikap berdiri merupakan sikap siaga 

baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas ke rja yang dilakukan lebih kuat, cepat 

dan teliti. Narnun demikian Sajiyo (2003) mengungkapkan bahwa bekerja dalam 

sikap posisi berdiri membutuhkan energi yang lebih besr bila dibandingkan dengan 



cara kerja jongkok. Baik sikap kerja jongkok maupun sikap kerja berdiri adalah 

merupakan sikap kerja statis, Arief (2005) bahwa kerja statis menyebabkan sensasi 

ketidaknyamanan, kelelahan dm kenyerian pada anggota tubuh tertentu. Berdasarkan 

pengamatan dan intervieu yang peneliti lakukan pada responden penelitian diperoleh 

gambaran, sekalipun posisi kerja jongkok d m  berdiri merupakan sikap kerja statis, 

tetapi yang lebih dominan statisnya adalah posisi kerja jongkok. 

Pada desain meja kerja untuk ke rja beridri, Manuaba (2005); Grandjean 

(2003) memberikan rekomendasi ergonomi tentang ketinggian landasan kerja posisi 

berdiri didasarkan pada ketinggian siku berdiri sebagai berikut ini : a). Untuk 

pekerjaan memerlukan ketelitian dengan maksud untuk mengurangi pembebanan 

statis pada otot bagian belakang, tinggi landasan kerja adalah 5-10 cm di atas siku 

berdiri. B) Selma kerja manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk 

peralatan; material d m  container dengan berbabagai jenis, tinggi landasan kerja 

adalah 10-15 cm di bawah tinggi siku beridiri. C) Untuk pekerjaan yangmemerlukan 

penekanan dengan h a t ,  tinggi landasan kerja adalaj 15-40 cm di bawah tinggi siku. 

Bike lift yang dirancang untuk kepentingan penelitian ini seperti Gambar 1, 

beda yang prinsipil dengan bike 18 yang dimiliki dealer adalah, bahwa bike lift 

digerakkan secara mekanik oleh hydrolic jack dengan bantuan tuas untuk 

menaikkan dan menurunkan bike lgt. Cara kerjanya adalah, ujung hydrolic jack 

memutar roda gigi yang terdapat pada p r o s  bawah, putaran roda gigi tersebut 

mendorong batang penghubung dan menggerakkan lengan atas untuk menaikkan 

meja, setelah tinggi meja sesuai dengan kebutuhan, dikunci melalui roda gigi ratchet 

yang terdapat pada rangka bawah. Ukuran bike liff panjang lantainya adalah 1800 

rnm, lebar lantai 600 rnm, lebar rangka bawah 700 mm. 



Gambar 1. Disain Bike Lip Sepeda Motor 

Mekanik dengm bik lif) ini rnemungkinkan bekerja lebih leluasa, seperti 

halnya mekanik yang bekerja diperbengkelan resmi. Karena posisi meja bisa 

dinaikkan dan diturunkan sesuai dengm kebutuhm baik wtuk keperluan overhuui 

engine rnarrpun kebutuhan service sepeda mutor lairmya yang tidak selalu pada 

posisi meja tertinggi, ada kalanya memerlukan posisi meja yang lebih rendah. 

Pengaturan ketinggian meja ini menurut Grandjean (2003), hams bisa 

disesuzlikan dengan sikap badan w&tu kerja. Pekerjaan yang memerlukan penekanan 

dengan tangan, tinggi meja diukur dari lantai berkisar antara 60-90 cm, dm dapat 

diatur ketinggiannya dengan alat mekanik, pemukaan meja kerja rata dan warnanya 

tidak menyilaukan. 

1. Kelelahan Kerja 

Meskipun kelelahan kerja harnpir setiap hari dikeluhkan oleh tenaga kerja 

pada tiap unit kerja, tapi sarnpai tahun 1990 kelelahan kerja masih merupakan 

misteri dunia kedokteran modem, penuh kekaburan dalam sebab-musababnya dan 

pencegahamya belurn temngkap secara jelrts (Setyawati, 2010). Banyak peneliti 

yang mendefinisikan kelelahan kerja, Grandjean (1995) menyatakan bahwa 

kelelahan kerja tidak dapat didefinisikan secara jelas namun dapat dirasakan 

seseorang. 



Terdapat beberapa pengertian kelelahan kerja antara lain : (Depkes 2003), 

mengemukakan kelelahan &bat W o r  psikologis, berupa gejala tingkah laku 

seseorang berupa pendapatnya yang tidak konsekwen, serta jiwa yang labil akibat 

adanya perobahan kondisi lingkungan atau kondisi tubuhnya sendiri. Jadi ha1 ini 

menyangkut perubahan yang bersangkutan dengan moril seseorang, dan dapat 

disebabkan oleh kurangnya rninat dalam bekerja, berbagai penyakit, keadaan 

lingkungan. 

Sementara Astuti et al. (2007) menjelaskan bahwa kelelahan merupakan 

swim mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih 

lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Tarwaka et d. (2004); Suma'mur 

(2009) mengemukakan, bahwa kelelahan adalah reaksi fungsionl pusat kesadaran 

yaitu otak, yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonis yaitu yaitu sistem 

penghambat (inhibisi) dan sistem penggerak (aktivasi). 

Grandjean (l995), mengemukakan bahwa sampai saat ini masih berlaku 

dua teori tentang kelelahan otot yaitu teori kimia dan teori saraf pusat. Tarwaka 

et al. (2004) mengemukakan bahwa teori saraf pusat menjelaskan bahwa perubahan 

kimia hanya merupakan penunjang proses. 

Perubahan kimia yang terjadi mengakibatkan dihantarkannya rangsangan 

saraf rnelelui saraf sensorik ke otak yang disadari sebagai kelelahan otot. 

Rangsangan afmen ini menghambat pusat-pusat otak dalam mengendalikan gerakan 

sehingga fkekuensi potensial kegiatan pada sel saraf menjadi berkurang. 

Berkurangnya frekuensi tersebut akan menurunkan kekuatan dan kecepatan kon- 

traksi otot dm gerakan atas perintah kernauan menjadi lambat. Dengan 

demikian semakin lambat seseorang semakin lelah kondisi otot seseorang. 



Kelelahan otot adalah merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri 

pada otot, sedang kelelahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya ke- 

mauan untuk bekerja akibat monotoni, intensitas dan lamanya kerja fisik, 

keadaan lingkungan, sebab-sebab mental; status kesehatan d m  keadaan gizi. 

Dari berbagai kutipan tersebut, kelelahan kerja adalah sesuatu yang lazim 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan umumnya berhubungan dengan 

penurunan efisiensi, dan berbagai ha1 termasuk masalah fisik dan mental. Kelelahan 

dapat merupakan akibat akumulasi asarn laktat diotot-otot disamping juga 

berada dalam aliran darah. 

Pada saat otot berkontraksi, glikogen diubah menjadi asam laktat, asam ini 

merupakan produk yang dapat menghambat kontinuitas kerja otot sehingga terjadi 

kelelahan otot. Dalam stadium pernulihan terjadi proses yang mengubah sebagian 

asarn laktat kembali menjadi glikogen 

Secara m u m  gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai 

perasaan yang sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya terjadi pada akhir 

jam kerja, apabila rata-rata bebm ke rja melebihi 30-40% dari tenaga maksimal 

( Astrand & Rodahl, 2003). 

Menurut Arief (2010) selama kontraksi otot, asam laktat banyak terbentuk 

sehingga menirnbulkan perasaan lelah, sementara Guyton et al. (1997) mengemuka- 

kan "kelelahan otot meningkat hampir berbanding langsung dengan kecepatan 

penurunan glikogen. Yassierly et al. (2000) mengatakan bahwa: "kontraksi otot 

rangka yang lama dan kuat, dimana proses metabolisme tidak marnpu lagi 

meneruskan Akibatnya bila asam laktat banyak terkurnpul, otot akan kehilangan 

kemampuan berkontraksi. 



Yassierly et al. (2000) menjelaskan "jika otot berkontraksi statis, 

kontraksi ini akan mengurangi aliran darah secara kontirm terus menerus, sedangkan 

kontraksi otot isotonik dan isokenetik tidak terus menerus berkontraksi, hanya saat 

kontraksi terjadi penekanan pembuluh darah. Selanjutnya Despopoulus dan 

Silbemagl (2000) menjelaskan bahwa kelelahan lebih cepat terjadi ketika 

sedang berdiri dari pada ketika sedang melstkukm kerja dinamis ritmis, 

penyebab kelelahan digambarkan seperti Gambar 2. 

Recuperation E l  
Gambar 2. Pengaruh Penyebab Keklahan dan Penyegaran (Recuperation) 

Sumber: Kroamer and Grandjean (2005:202). 

Dari berbagai kutipan di atas penyebab terjadinya kelelahan sangat 

bervariasi, untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan memerlukan proses 

penyegaran yang hams dilakukan diluar pekerjaan (Grandjean, 1995). 

Penyegaran tejadi terutama selama waktu tidur malam, tetapi periode 

istirahat dan waktu-waktu berbenti kerja juga dapat memberikan penyegaran. 

Kelelahan ini dapat dikurangi dengan berbagai cara diantaranya, menyediakan 
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kdori secukupnya sebagai masukan untuk tubuh, bekerja dengan menggunakan 

metode kerja yang baik, misalnya bekerja dengan memakai prinsip ekonomi atau 

menghemat tenagalgerakan. 

Memperhatikan kernampurn tubuh, artinya pengeluaran kalori tidak 

melebihi asupan gizi dengan memperhatikan batas-batasnya. Memperhatikan waktu 

kerja yang teratur, berarti hams melakukan pengaturan terhadap: jam kerja, 

waktu istirahat dan sarananya, masa libur, rekreasi. Mengatur lingkungan fisik 

seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, tata cahaya, bising, getaran mekanis. 

Sampai saat ini belurn ada cara untuk mengukur tingkat kelelahan kerja 

secara langsung. Kelelahan ke rja &ah merupakan implikasi beban kerja fisik dan 

mental, yaitu berupa kefelahm otot dan kelelahan umum. 

Kelelahan otot dapat diukur dengan menggunakan FIiker Test, atau 

mengukur kadar asam laktat ddam darah. Pengukuran laktat darah menurut Medbo 

et al. (2000), sampai sekarang telah dilakukan dengan menggunakan peralatan 

Enzymatic photoforometry, YSI Instruments, Dr. Lunge mini-photometer, Lactatate 

Pro dan Accusport. 

Tiga peralatan pertarna boleh dikatakan prasarana laboratorium tentang 

asam laktat, sedangkan Accusport adalah peralatan portable untuk pengetesan 

asam laktat darah, yang dapat digunakan dilapangan, sehingga data pengujian asam 

laktat dapat diambil cepat. 

Sampai saat ini ada tiga bentuk peralatanportable yang bisa digunakan untuk 

pengujian asam laktat: Accutrend Lactate, Lactate Plus dan Lactate Plus. Accutrend 

Lactate memiliki kelebihan disamping menguji asam laktat, dapat menguji plasma 

darah. 



Peralatan pengukuran mutakhir yang dipergunakan di Jerman adalah 

Aclsutrend Zuct~e. Nilai n o d  laktat d a l m  darah arteri: seperti yang dikemukakan 

Jansen (1993) bahwa orang sehat pada keadaan istirahat mempunyai kadar asam 

laktat sebesar 1-2 rnmoyl, bila beban kerja bertambah kadar asam laktat akan 

bergerak dari 2-4 m M .  3 s/d 4 mrnolfl sudah disebut sebagai ambang anaerobik, 

bila bergerak terjadi pertarnbahan beban kerja dapat menganggu kosentrasi pekerja. 

Beberapa temuan dalam olah raga, fisik orang terlatih kadar asam 

laktat mnuju ambang anerobik lebifi lambat muncul dibandingkan dengan fisik 

orang yang tidak terlatih (Jansen 1993). Pengukuran-pengukuran yang dilakukan 

oleh para peneliti s e b e l m y a  hmya kelelahan umum, (Grandjean 1995), dan 

umumnya ddam bentuk pengukm subyektif seperti: 

1. Kualitas dm kumtitas kerja ymg dilakukan. 

Pada metode ini, W i t a s  out put digambarkan sebagai jumlah proses kerja 

(Waktu yang digunakan setiap item) atau proses operasi yang dilakukan setiap 

ilnit waktu. Nmun demikian banyak faktor yang harus dipertimbangkan 

seperti seperti target produksi faktor sosid dan peril* psikologis dalam 

bekerja, sedangkan kualitas output (kerusakan produk, penolakan produk) atau 

fiekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi 

faktor tersebut bukadah merupakan causal factor. 

2. Uji psiko-motor (Psychomotor test) 

Pada metode ini melibatkan fimgsi pesepsi, interpretasi dan reaksi motor, 

salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengukuran waktu reaksi. 

Waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsang sarnpai kepada 



suatu kesadaran atau dilaksanakan kegiatan. 

&dam uji reaksi dapat digunakan nyala lampu, denting suara, 

sentuhan Kulit atau gerak badan. Terjadinya pemanjangan waktu reaksi 

mpakan  petunjuk adanya pelambatan pada proses faal syaraf dan otot. 

Sanders & Mc Cormick (1987) mengatakan Mwa waktu reaksi adalah 

waktu untuk membuat suatu respon yang spesifik saat satu stimuli terjadi. 

Waktu re&i terpendek biasanya berkisar antara 150,O-240,O mili detik, dan 

waktu reaksi ini tergantung dari stimuli yang dibuat, intensitas dan lama 

perang-sangan, urnur subyek; dan perbedaan-perbedaan individu lainnya. 

Setymati (19%) melaporkan bahwa Meun uji waktu reaksi, ternyata 

stimuli d a y a  lebih signifikan dari pada stimuli suara. Hal tersebut 

disebabkan karena stimuli cahaya lebih cepat diterima reseptor dari pada stimuli 

suara. 

2. Uji hilangnya kelipan 

D a l e  kondisi yang lelah, kernam- tenaga keja  untuk melihat 

kelipsnr d m  lmkmmg. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang 

diperlukan untuk jarak antara dua kelipan. Uji kelipan, disamping untuk me- 

ngdm k e l e i h  juga menunjukkan keadam kewastspadaan tmaga kerja 

4. Uji Mental 

Pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan mtuk menguji ketelitian dm keeeptan menyelesaikan pekerjm. 

Sdah satrr a& yarrg dipergunakan menurut Tarwaka et a1 (2004) adaiah 

Bourddon Wiersma Test, merupakan salah satu alat yang dapat dipakai mengukur 

kelelahan &bat aktivitas atau pekerjm ymg lebih bersifat mental. 
/A----- , 



3. Waktu Kerja. 

Wddu ka ja  da lah  d a h  satu indikator keberhasilan dalam bekerja, suatu 

pekerjastn akm dikatdcan diseksaikan secara efisien apbila wak;tu penyelesaimya 

Mangsmg paling &@cat. Oleh k m a  itu mtuk rnendaptkan prinsipprinsip 

terbaik pengaturan kerja perlu dilaksanakan pengukuran terhadap bagian-bagian 

kerja, atau terhadap keseluruhm. Pengukuran waktu ini dimaksudkan mtuk 

mendapatkan waktu baku penyelesaian pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan 

secara wajar oleh seorang pekeraj normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

dijalmhn Mm skitern y m g  terbaik. 

Srikmo (2003) c m  pengukuran terhadap waktu kerja atau bagian-bagian 

kerja dikelompokan ke dalam dua bagian, yaitu, pengukuran waktu secara langsung 

clan peqpkwan ke~ja w a ~ a  tidak langsung. Pengukmm wddu secara langsmg 

disebut dernikian k m a  pengukurannya dilaksanakan secara langsung di tempat 

pekerjaan dilaksanakan, bisa dilaksanakan dengan dua cara seperti, menggunakan 

pengdcwm jam d m  stmykg pekerjm (work sampling). S e M h y a  cam tidak 

lmgsung m e l W m  perhitungan waktu kerja tanpa sipengamat hams di tempat 

pekerjaan yang di ukur, antara lain dengan menganalisa data-data waktu suatu 

pekerjm ymg ada, cara ini pun dapat dilakukan EMik dengm waktn baku m a u p  

data waktu gemk. Sritomo (2003) menjelaskan pelaksaaan pengukuran waktu keja 

sebaiknya dilakukan secara langsung dengan menggunakan jam henti. Langkah- 

I&& muk rnelztksmakm pengukuran waktu kerja dengan jam henti nadalah 

sebagai berikut: 

1. Definisikan peke rjaaan yang akan diteliti untuk di ukur waktunya dan beritahukan 

maksuddan tujuan pengukuran kepada mahasiswa yang akan praktek. 



2. Catat semua informmi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerjaan, apakah 

lay out, spesifikasi mesin dan peke rjaan lainnya yang dipergunakan. 

3. Lakukan pembagian operasi kerja dalam bentuk elemen-elemen kerja tapi masih 

dalam batas kemudahm mtuk pmgukurm waktuIlya. 

4. Arnati serta ukur dan catat waktu ysng dibutuhksn mahasiswa dalarn 

menyelesaikan elemen-elemen praktek tersebut. 

5. Tetapkan jumlah siklus kezja yang hams di ukur dan dicatat, teliti apakah jumlah 

siklus kerja yang dilaksanakan ini sudah memenuhi syarat atau tidak. 

Sehubungan dengan pengukuran waktu kerja mahasiswa pada penelitian 

komponen utama engine yang dijdikan objek pekerjm praktek unt& mengukur 

kelelahan dan waktu kerja yang dipergunakan adalah waktu standar Honda (Tabei 1). 

Waktu standar ini hanya akan tercapai bila mahasiswa bisa praktek setara dengan 

waktu yang dipergunakan teknisi H o d a  

Tabel 1. Gambaran Pekerjaan Komponen Utama Engine 

Waktu 
1,l 

0,4 
0,9 
0,8 

No 
1 

2 
3 
4 

Kompmen 
Cylinder head 
gasket 

Piston 
Cylinder 
Clutch spring 

BongkaP 
1. Melepaskan poros 

bubungan 
2. Melepaskan tutup 

kepala silinder 
3. Membongkar tutup 

kepala silinder 
4. Membongkar silinder 
5. Mengganti bos klep 

1. Melepaskan piston 
1. Melepaskan silinder 
1. Melepaskan tutup bak 

mesin kanan 
2. Melepaskan kopling 

dan peralatan pe- 
mindah gigi 

Pasang* 
1. Memeriksa dudukan 

Klep 
2. Merakit kepala silin- 

der 
3. Memasang kepala 

silinder 
4. Merakit tutup kepala 

silinder 
5. Memasang tutup ke- 

pala silinder 
6. Memasang p r o s  bu- 

bungan 
1. Pemasangan piston 
2. Pemasangan silinder 
1. Memasang kopling 

dan peralatan dan 
peralatan pemindah 
gigi 

2. Memasang tutup bak 
mesin kanan 



Tabel di atas dijadikan standar bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek 

dengan sikap kerja praktek jongkok maupun berdiri, semakin mendekati dengan waktu kerja 

yang tertera pada tabek di atas, dijadikan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

waktu kerja yang lebih baik dari dua sikap kerja yang telah dipaparkan di atas. 



BAB IV. METODE PENELITIAN 

Sikap ke j a  prakek jongkok membngkar dan memasang blok silinder sepeda 

motor sudafi menjadi k e b i a m  &umsnya pada kngkei konvensional. Sikap kerja 

praktek tersebut mempunyai potensi hazard yang dapat menyebabkan terjadinya 

jmyakit akibat kaja. Untuk mengatasi ha1 tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mmgubah s i h p  kerja dari sikap kerja praktek jongkok ke sikap kerja praktek Wiri 

dengan menggunakan bikelift yang mengaplikasikan prinsip-prinsip ergonomi. 

Tujuannya menunit Kromer et al, (1997) adalah untuk memperoleh kineja yang 

baik. Tarwaka et ai (2004) dengan apliaksi ergonomi &an diperoieh 1) rasa aman, 2) 

kenyarnanan dan produktif dan 3) kondisi kerja yang sehat. 

Penelitian ini adalah pe i i t i an  ekspmhen dengan rancangan eksperlmental 

sederhana, disebut juga postrest only control group design. Merupakan rancangan 

eksperimental murni yang paling sederhana tapi cukup adekuat. (Pratiknya,2010). 

Dalam rancangan eksperimental sederhana subyek dibagi dalam dua 

keiompok secara random, periakuan diberikan pada kedua kelompok, keiompok 

pertama keja  praktek dengan sikap jongkok sedangkan kelompok kedua dengan 

sikap keja  berdiri, bentuk rancangannya adalah sebagai berikut: 

Data yang dipemleh dari hasil pengukuran kelelahan dan walctu kerja 

dikumpuikan da ditabulasikan untuk kemudia diolah sebagai bahan untuk analisis, 

semua data bersifat nurnerik. Data kelelahan diperoleh dari Reaction Timer, 

sedangkan data waktu kerja diperoleh dari hasil pengukuran jam. 



a. Kelelahan Kerja 

Subjek n l e f w a n  overhaul engine sepeda dengan sikap kerja jongkok 

dengan jam kerja h 4 jam, demikian juga juga subjek dengan sikap kerja berdiri juga 

m e l m  pekejaan yang sama. Sebelum memulai peke jaan, subjek yang bekerja 

dengan sikap ke rja jongkok maupun berdiri dites dahulu tingkat kelelahannya apakah 

tingkat kelelahannya sarna. 

Tabel 2. Rerata skor kelelahan Kerja Mahasiswa 

I No 
Data Kelelahan (mili detik) 

Keria Jongkok 1 Keria Berdiri 
*- u 1 Responden 1 *- 

Sblrn 
I 

1 

sesudah beke rja. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

b. Wal& Kerja 

Ssd 
Kerja 
180,20 

Waktn kerja diperoleh dengan rnenggunakan jam, pengukuran dilaksanakan 

Semua data di atas dieroleh menggunakan reaction timer sebe1um dan 

166,50 
16330 
162,90 
161,50 
165,lO 
167,50 
1 63,60 
164,lO 
1 63,20 
16230 
162,60 
164,30 
162,50 
162,40 

baik saat responden yang kerja jongkok maupun responden yang bekerja berdiri, 

Sblm 
Kerja 

2 18,80 

masing-masing responden dilaksanakan pengukwan sebmyak satu kali yang 

Ssd 

2 17,66 
21 1,41 
1 993 7 
195,69 
197,90 
201,06 
200,58 
199,ll 
255,5 1 
198,92 
199,42 
195,46 
1 99,3 3 
198,99 

Kerja 
165,85 

I 

Kerja 
176,32 

175,20 
164,13 
167,59 
165,08 
161,81 
163,06 
166,87 
162,61 
162,3 3 
162,30 
162,09 
162,82 
164,15 
164,15 

190,70 
167,96 
176,63 
171,32 
165,67 
172,87 
172,23 
171,86 
171,60 
1 74,29 
172,65 
172,17 
175,OSr 
175,09 



dihitung mulai bekerja sampai berakhirnya pekerjaan. Tabel berikut menyajikan 

waktu kerja mahasiswa yang beke rja dengan sikap kerja Jongkok 

Tabel 3. Waktu Kerja Mahasiswa Kerja Jongkok 

Sementara untuk mahasiswa yang bekerja dengansikap kerja berdiri dapa 

diperhatikm pada Tabel bedcut : 

Tabel 4. Waktu Kerja Mahasiswa Kerja Berdiri 



Pelaksanaan pengukuran waktu ke rja masing-masing unit saat mulai 

mengerjakan dan sarnpai berakhir pekerjaan unit tersebut, diianjutkan dengan unit 

pekerjaan baru, begitu selanjutnya sesuai dengan unit kerja yang dijadikan materi 

penelitian sampai berakhir keseluruhan unit pekerjm. 



BAB V. HASL DAN PEMBAKASAN 

Setelah melaksanakan eksperimen terhadap 30 orang mahasiswa yang 

melaksanakan praktek engine sepeda motor seiama lebih kurang 1 bulan, 15 hari 

pertama mengamati mahasiswa kerja praktek dengan sikap kerja praktek jongkok, 

berikutnya mahasiswa kerja praktek dengan sikap kerja praktek berdiri. 

Sebdum melaksanakan eksperimen baik jongkok maupun berdiri, diawaii 

dengan perneriksaan anamnesis terhadap tensi darah masing-masing sampel, untuk 

menentukan layak tidaknya mereka melaksanakan masing-masing sikap kerja 

tersebut, karena kalau tensi darah tersebut tidak normai akan berisiko menyeiuruh, 

karena berisiko terhadap kelelahan. 

Sebelum dilaksanakan uji p m e t r i k  menggunakan Independent Sarnpel t- 

test, perlu dibuktikan terlebih dahulu uji normalitas sampel dm dm uji homogenitas, 

uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

&an digunakan, apakah data tersebut memiliki distribusi normal, sementam uji 

homogenitas maksudnya adalah apakah data yang akan digunakan mempunyai 

kesaman varian antara kelompok. 

Setelah dilaksanakan uji normalitas data variabel kelelahan sebelum 

melaksanakan pekerjaan dengan uji normal Kolmogorov-Smirnov terbukti sig 0,057 

maka data dinyatakan berdistribusi normal, sementara hasil uji Test Of Homogeneity 

of Vuriuncec adalah 0,738 terbukti data homogen. 

Hasil-hasil analisa data berupa kelelahan, dan waktu kerja dapat diperhatikan 

pada bagain berikut : 

a. Kelelahan sebelum d m  sesudah ke rja. 



Keseluruhm mahasiswa sebelum melaksmakm praktek baik sikap kerja 

praktek jongkok, maupun sikap kerja prakek berdiri idealnya tidak ada perbedaan 

kelelahan, karena kalau berbeda membuktikan sarnpel tidak mewakili populasi 

normal dan homogen. 

Tabel 5. Analisis Hasil Uji t-independen Kelelahan Kerja Sebelum dan Sesudah 
Melaksanakan Praktek dengan sikap Ke j a  Prakkk Jangkrrk ctan berctiri 

Dari Tabel 5. Data-data kelelahan kerja yang diperoleh reaction timer, 

sebelum bekerja sikap ke rja jongkok 164,80 milidetik dengan SD 4,55961, kelelahan 

kerja berdiri 164,6693 milidetik dengan SD 3,41035 ternyata tidak ada perbedaan 

kelelahan waktu reaksi mulai kerja antara posisi mahasiswa yang beke ja jongkok, 

dibandingkan dengan mahasiswa yang bekerja berdiri menggunakan bikelift sepeda 

motor. Penyebabnya adalah, karma kedua kondisi tersebut merupakan kondisi awal 

di mana seseorang baru akan memulai pekerjaan belum ada pengaruh yang ada 

hubungannya dengan kelelahan sama sekali. 

Dari pengujian rata-rata waktu reaksi sesudah bekerja pada sikap kerja 

jongkok 205,9607 mili detik dengan SD 15,56766, kelelahan ke rja berdiri 173,7633 

milidetik dengan SD 5,5 148 1, ternyata ada perbedaan yang sangat bermakna antara 

kelelahan kerja mahasiswa dengan sikap kerja jongkok dengan mahasiswa yang 

bekerja dengan sikap kerja berdiri. 

I 

No 

1 

2 

Kelelahan 

Sebelum 
Bekerja 

. Sesudah 
Ekkerj a 

n 

15 

15 

' 

p-value 

0,93 

0,000 

S K Praktek Jongkok 
X SD 

milidetik 
164,8000+.4,55961 

205,9607*15,56766 

S R Praktek berdiri 
X SD 

milidetik 
164,6693*3,41035 

. 173,7633G,51481 



Temuan penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Setyawati 

(20 10) yang mengemukakan b&wa pekerjaan itu adaiah merupakan beban bagi yang 

melaksanakannya, selanjutnya Manuaba (2005) mengemukakan semakin tidak serasi 

beban kerja dengan sikap kerja akan menyebabkan seseorang semakin leiah dalam 

bekerja. P e n m a n  kelelahan kerja pada sikap kerja b e d i  sesuai dengan temuan 

Arief (2005) bahwa bekerja berdiri ternyata dapat m e n d a n  kelelahan kerja 

dibandingkan dengan sikap kerja jongkok. 

Berdasarkan temuan peneiitian di atas, perobahan sikap kerja praktek berdiri 

yang dilaksnakan mahsiswa lebih baik dibudayakan dari sikap kerja praktek yang 

berlangsung dengan cara jongkok, karena implikasi kelelahan tersebut akan 

berdampak negatif terhadap akademis dan kesehatan mahasiswa masa mendatang. 

Tabel 6. Analisis Hasil Uji t-independen Waktu Kerja Sebelurn dan Sesudah 
Melaksanakan Praktek dengan sikap Kerja Jongkok dan berdiri 

Waktu kerja yang diperoleh dengan menggunakan jam, pengukuran 

dilaksanakan baik saat responden melaksanakan kerja jongkok maupun bekerja 

berdiri dengan menggunakan bikelifr sepeda motor. Pelaksanaannya adalah dengan 

melakukan pencatatan waktu masing-masing unti saat mulai mengerjakan dan 

sampai berakhir peke rjaan unit tersebut, dan dilanjutkan dengan unit pekerjan baru, 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

WaktuKerja 

Cylinderhead 
Piston 
Cylinder 
Clutch 
Kerja Total 

n 

15 
15 
15 
15 
15 

Sikap Ke rja 
Jongkok 

X SD 
menit 
86,00+5,855 
37,20-+8,239 
68,4@7,453 
69,6M8,113 

261,2&15,359 

Sikap Kerja berdiri 
X SD 

menit 

72,OW5,93 
26,27*4,7 1 3 
57,2&4,459 
55,6&2,746 

2 1 1,67*7,687 

p-value 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 



begitu selanjutnya sesuai dengan unit kerja yang dijadikan materi peneltian sarnpai 

berakhir keseluruhan unit pekerjaan. 

Tabel 6 di atas, dari hasil pengujian rata-rata waktu kerja baik sikap kerja 

pralctek jongkok maupun sikap kerja pralctek berdir untuk peke rjaan cylinder head 

gasket, piston, cylinder, clutch spring dan waktu kerja total ternyata p < 0,01 

ternyata terdapat perbedaan yang sangat bermakna antara sikap mahasiswa kerja 

praktek jongkok dengan sikap kerja praktek berdiri menggunakan bikelift sepeda 

motor. 

Efisiensi waktu bekerja sejalan dengan yang dikemukakan Tarwaka (2004) 

bahwa falctor alat, cara dan lingkunga kerja sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, maka faktor tersebut 

hams betul-betul serasi terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan manusia 

pekerja. Efisiensi waktu kerja di atas sesuai dengan temuan Arief (2005), bahwa 

perobahan sikap kerja dari jongko ke sikap kerja berdiri, waktu kerja saat berdiri 

lebih pendek dari waktu ke j a  jongkok. 



BAB W. KESZMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

B e r d d a n  hasif pembahasan sebeiumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan kelelahan sikap kerja praktek berdiri dengan menggunakan 

bikelift d ibd ingkm sikap kerja praktek jongkok, sikap kerja praktek berdiri 

keleiahamya jauh iebih m d &  d;ui pada sikap keja pddek jongkok. 

2. Terdapat perbedaan waktu kerja praktek berdiri dengan menggunakan bikelip 

dibandhgkan sikap kerja praktek jongkok, sikap kerja praktek berdiri waktu ke rja 

jauh iebih pendek dari pada sikap kerja praktek jongkok. 

B. SARAN 

B a d d m  kesimpulan di atas, disarankan sebagai beikut: 

1. Saran kepada Jurusan Teknik Otomoti Fakultas teknik Universitas Negeri Padang: 

a. Agar mahasiswa Jrusan teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Padang, selaiu beke rja menggunakan Bikeiifi sepeda motor untuk setiap 

kegiatan praktek, agar dapat praktek lebih nyaman, kelelahan bisa 

diminimalkan serta waktu prakek bisa lebih pendek. 

b. Untuk kegiatm praktek perkuliahan yang lain, khususnya praktek 

dilaksanakan dengan cara jongkok perllu dipikirkan pula peralatan yang 

ergonomis, agar mahasiswa terhidar dari berbagai penyakit yang muncul 

akibat saiah posisi kerja daiam melaknkan praktek. 

c. Perlu kira petunjuk kesehatan keselamatan kerja yang selama ini telah 

tercantum dalam berbagai jobsheet praktek mahasiswa lebih diintensifkan 
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penjel~t~mya kepada mahasiswa, tidak sebatas terjaminnya kondisi peralatan 

praktek d m  benda kerja seperti yang diutarakm daiam jobsheet praktek. 

2. Saran kepada peneliti lain 

Diperlukan penelitian 1anjuta.n terrtang rnekanisrne penggunaan Bikeli$ 

sepeda motor yang berhubmgan dengan aspek teknis, ataupun kaitannya dengan 

penggunaan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena kalau aspek teknis dan 

aspek kesehatan d m  keselmatan kerja bisa dioptirnalkan, akm merupakan 

sumbangan yang sangat tye- mtuk pengeioiaan h g k e i  konvensional yang 

telah tumbuh sebagai sektor informal. 
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Lampiran 2. Rata-rata- Dan standar Deviasi Kelelahm ke j a  dm Waktu Ke j a  

Kerja 

Kelelahan sebelum Jongkok 
Kerja Berdiri 
Kelelahan sesudah Jongkok 
Kerja Ekrdki 
Waktu Kerja Jongkok 
Cylinhead Berdiri 
Waktu Kerja Jongkok 
Piston Berdiri 
Waktu Kerja Jongkok 
Cylinder Berdiri 
Waktu Kerja Jongkok 
Cfntch Berdiri 
Waktu Kerja Jongkok 
Total Berdiri 

N 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Mean 
164,8000 

. 164,6693 
205,9607 

, 173,7633 
86,OO 
72,80 
37,20 
26,27 
68,40 
57,20 
69,60 
5 5,60 

26120 
211,87 

Std. 
Deviation 
4,55961 , 

3,41035 
15,56766 
5,51481 
5,855 
5,493 
8,239 
4,713 
7,453 
4,459 
8,113 
2,746 
15,359 
7,689 

Std. Error 
Mean 

1,17729 
,88055 
4,O 1955 
1,42392 
1,512 
1,418 
2,127 
1,217 
1,924 
1,151 
2,095 
0,709 
3,966 
1,985 



Lampiran 3. Independent Samples Test 

Kelelahan Mulai Equal variances assumed 
Ke j a  , Equal variances not assumed 
Kelelahan Akhir Equal variances assumed 
Kerja Eq9al variances not assumed 
Waktu b j a  Equal variances assumed 
Bongkar Pasang Equal variances not assumed 
Cylinhead 
Waktu Ke rja Equal variances assumed 

Equal variances not assumed 

Levene's Test for 
Equality of 

. 

F 
,114 

5,560 

5,019 

12,399 

t 
,089 
,089 

7,550 
7,550 
9,407 
9,407 

8,603 
8,603 

Variances 

Sig. 
,738 

,026 

,033 

,001 

,925 

,038 

,418 

Equal variances assumed 1 ,009 

of Means 

Std. Error 
Difference 

1,470 16 
1,470 16 
4,2643 1 
4,2643 1 
3,89065 
3,89065 

1,06 160 
1,06 160 

11,067 
11,067 

7,757 
7,757 

18,310 
18,3,10 

Equal variances not assumed 

Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

Waktu Kerja Total Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

2,20476 
2,20476 

2,50 105 
2,50105 

4,88977 
4,88977 

df 
28 

25,930 
28 

17,459 
28 

16,235 

28 
19,127 

4,731 

,676 

28 
27,993 

28 
17,852 

28 
23,191 

95% Confidence Interval of 
Sig. (2- 
tailed) 

,930 
,930 
,000 
,000 
,000 
,000 

,000 
,000 

, the 
Lower 

-2,88082 
-2,89 168 
23,46229 
23,2 1842 
28,63037 
28,36 189 

6,95875 
6,91238 

19,88376 
19,88371 

14,27684 
14,14237 

793 1710 
79,42269 

t-test for Equality 
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