
 
Plagiarism Checker X Originality Report 

Similarity Found: 10% 

 

Date: Sunday, April 14, 2019 

Statistics: 195 words Plagiarized / 1914 Total words 

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERANCANGAN ALAT PENGANGKAT MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU MEKANIK PADA 

PENGERJAAN SERVICE MOTOR ( STUDI KASUS : BENGKEL SINAR ABADI MOTOR 

ABSTRAK Servis motor merupakan kegiatan utama pada bengkel Sinar Abadi Motor. 

Dalam kegiatan tersebut, mekanik harus menyesuaikan postur mereka dengan posisi 

sepeda motor, sehingga mekanik sering merasakan ketidaknyamanan.  

 

Dalam kondisi tertentu, sikap yang memaksakan ini berpotensi menyebabkan nyeri pada 

beberapa bagian tubuh. Untuk mengurangi resiko postur kerja mekanik secara 

signifikan dibutuhkan suatu alat bantu yang dapat diatur ketinggiannya yang dapat 

memposisikan motor ketika diservis. Alat Pengangkat Sepeda Motor yang akan 

dirancang harus murah, portabel, dan bobot tidak terlalu berat.  

 

Untuk itu penulis merancang Alat Pengangkat Sepeda Motor dengan menggunakan 

data hasil kuisioner Nordic Body Map (NBM) dan menggunakan data Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) sebagai data awal dalam melakukan perancangan. Hasil dari 

penelitian ini adalah Alat Pengangkat Sepeda Motor yang portable, dengan dongkrak 

hidrolik sebagai penggerak.  

 

Alat ini juga dilengkapi dengan penjepit roda. Alat Pengangkat Sepeda Motor hasil 

rancangan memiliki fitur rangka dengan bahan baja alloy A36 profil tube, memiliki 

sistem pengatur ketinggian, dengan dimensi utama panjang 1800 mm, lebar 700 mm, 

tinggi 200 mm pada posisi minimum, bobot 60 Kg dan jangkauan tinggi maksimum 855 

mm.Berdasarkan identifikasi REBA, postur kerja mekanik mengalami perbaikan dari level 

resiko tinggi ke level resiko rendah.  

 

Desain ini juga menunjukkan biaya produksi yang sesuai dengan kondisi finansial 



bengkel Sinar Abadi Motor. Kata kunci : Alat Pengangkat Sepeda Motor, anthropometri, 

REBA, servis motor 



Alat bantu servis motor berupa Alat Pengangkat Sepeda Motor ini sudah menjadi 

kewajiban untuk digunakan pada bengkel-bengkel resmi, namun belum menjadi 

perhatian bagi bengkel-bengkel umum seperti Sinar Abadi Motor.  

 

Kendala utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan karena Alat Pengangkat 

Sepeda Motor yang ada saat ini bersifat permanen, berat, serta harganya yang sangat 

mahal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

bagaimana merancangan Alat Pengangkat Sepeda Motor yang sesuai dengan kondisi 

bengkel Sinar Abadi sebagai upaya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan 

oleh mekanik dalam aktivitas servis motor.  

 

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu bagaimana merancang Alat 

Pengangkat Sepeda Motor sebagai alat bantu mekanik pada pengerjaan servis motor, 

yang sesuai dengan kondisi bengkel Sinar Abadi sebagai upaya memperbaiki postur 

kerja. BATASAN MASALAH Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian tidak terlalu 

luas dan memperjelas obyek penelitian yang akan dilakukan.  

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Wilayah kajian adalah 

bengkel Sinar Abadi Motor dan Suzuki Indo Motor. Subjek penelitian adalah pemilik 

beserta 4 mekanik bengkel Sinar Abadi Motor dan 6 mekanik Suzuki Indo motor. 

Perancangan menggunakan pende-katan anthropometri hanya pada penentuan 

jankauan tinggi maksimal, penentuan dimensi lain yang diperlukan pada perancangan 

menggunakan pendekatan dari spesifikasi motor dan perhitungan teknik. Metode 

analisa postur kerja yang digunakan adalah metode REBA.  

 

Spesifikasi dimensi motor (diambil dari beberapa merk dan jenis motor) yang digunakan 

dalam penentuan dimensi perancangan Alat Pengangkat Sepeda Motor : Berat total 

motor maksimal = 150 Kg Jarak sumbu roda maksimal = 1330 mm Lebar bagian motor 

paling luar (stang kemudi) = 670 mm Jarak terendah bagian motor terbawah dengan 

tanah = 130 mm Pada perhitungan teknik menggunakan sampel motor Honda Tiger 

Revo (2009), dengan spesifikasi motor yang dibutuhkan untuk perhitungan teknik 

sebagai berikut: Berat maksimal = 150 Kg Jarak antara sumbu depan motor dengan 

standart tengah = 850 mm METODOLOGI PENELITIAN Pada kesempatan ini akan 

diuraikan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam 

perancangan motorcycle lift sebagai alat bantu mekanik pada pengerjaan servis motor.  

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ditujukan pada gambar di 

bawah ini.



 / 



 ANALISIS HASIL PENELITIAN Analisis hasil penelitian yang dilakukan adalah analisis 

terhadap rancangan alat, analisis pendekatan anthropometri terhadap jangkauan tinggi 

maksimal, analisis kekuatan rangka, serta analisis terhadap sistem gerak.  

 

Analisis secara lebih jelas, diuraikan sebagai berikut: Analisis Rancangan Kelebihan yang 

dimiliki produk hasil rancangan, yaitu: Harga yang terjangkau. Perawatan sederhana. 

Dapat dipindah-pindahkan (portable). Tidak memerlukan sarana baru sebagai 

tambahan. Kekurangan yang dimiliki produk hasil rancangan, yaitu: Mekanisme kerja 

manual. Untuk menaikkan motor dibutuhkan waktu yang lama.  

 

Seal di dalam tabung hidrolik rentan hentakan. Analisis Jangkauan Tinggi Maksimal 

dengan Pendekatan Anthropometri. Jangkauan tinggi maksimal digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mekanik dalam memposisikan motor. Tinggi maksimal Alat 

Pengangkat Sepeda Motor didapatkan dari nilai tinggi siku berdiri mekanik paling tinggi 

dikurangi jarak terendah bagian motor ke tanah (dikarenakan bagian motor terbawah 

yang paling sering menjadi bagian dari pengerjaan servis adalah blok mesin).  

 

Tinggi siku berdiri mekanik yang paling tinggi sebagai diambil sebagai acuan supaya 

kebutuhan mekanik yang memiliki dimensi tinggi siku berdiri lebih rendah dalam 

memposisikan motor dapat diakomodir dengan menurunkan posisi Alat Pengangkat 

Sepeda Motor ke posisi yang lebih rendah dari posisi maksimal. Dengan tinggi posisi 

awal 200 mm dan jangkauan tinggi maksimal 855 mm maka mekanik dapat 

menyesuaikan berapapun kebutuhan posisi motor dengan rentang tinggi 200 hingga 

855 mm dari permukaan tanah. Analisis Rangka Material yang dipakai pada profil 

konstruksi baja adalah A 36 dengan sijin = 165 N/mm2 dan tijin = 100 N/mm2.  

 

Nilai dar sijin dan tijin tersebut sudah termasuk angka keamanan sebesar SF = 1,5. Dari 

nilai tegangan lentur dan tegangan tekan yang diterima akibat beban pada ketiga 

rangka, semuanya berada dibawah batas tegangan lentur ijin (sijin) dan tegangan tekan 

ijin (tijin) material sehingga dapat disimpulkan bahwa desain pada perancangan ini 

aman. Alat Pengangkat Sepeda Motor hasil rancangan memiliki bobot 60 Kg.  

 

Oleh mekanik, bobot tersebut masih dirasa masih cukup berat ketika mekanik 

memindahkan Alat Pengangkat Sepeda Motor kedalam atau keluar tempat 

penyimpanan. Untuk mendapatkan bobot yang lebih ringan lagi, beberapa komponen 

pada pada Alat Pengangkat Sepeda Motor dapat diganti dengan komponen yang 

memiliki bobot yang lebih ringan. Misalnya saja pada bagian plat alas yang seluruhnya 

memakai board dies MS pada area tertentu bisa menggunakan board dies alumunium.  

 

Bagian plat alas yang mendapat tekanan besar dari standar tengah motor saja yang 



menggunakan board dies MS, sedangkan area lain yang tidak mendapat tekanan besar 

bisa menggunakan board dies alumunium. Analisis Perbandingan Postur Kerja Secara 

garis besar proses pengerjaan servis motor sebelum dan sesudah memakai Alat 

Pengangkat Sepeda Motor adalah sama, yang membedakan hanya posisi motor ketika 

diservis.  

 

Dengan digunakannya Alat Pengangkat Sepeda Motor maka mekanik dapat 

memposisikan motor sesuai dengan postur kerja yang dirasa ideal, sehingga mekanik 

tidak lagi melakukan servis motor dengan memaksakan posisinya sesuai dengan posisi 

motor. Perubahan posisi yang terjadi diharapkan dapat memperbaiki postur kerja 

sebelumnya yang kurang ideal sehingga dapat mengurangi keluhan- keluhan rasa sakit, 

nyeri, pegal, kram, atau kesemutan pada beberapa bagian tubuh mekanik.  

 

Adapun perbedaan mekanisme proses pengerjaan servis motor sebelum dan sesudah 

memakai Alat Pengangkat Sepeda Motor ditunjukkan dalam tabel dibawah ini. 



 Postur Kerja Awal _Postur Kerja Setelah Perancangan _ _ Posi-si _Skor REBA _Level 

Resiko _ Tindakan _ Posisi _Skor REBA _Level Resiko _ Tindakan _ _ Jongkok _ 10 _ Tinggi 

_Segera dilakukan perbaikan _ Duduk (kursi) _ 3 _ Rendah _ Mungkin diperlukan 

perbaikan _ _ Duduk (bangku kecil) _ 9 _ Tinggi _Segera dilakukan perbaikan _ _ _ _ _ _ 

Berdiri (membungkuk) _ 9 _ Tinggi _ Segera dilakukan perbaikan _ Berdiri (lebih tegak) _ 

3 _ Rendah _ Mungkin diperlukan perbaikan _ _



 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil identifikasi menggunakan REBA 

sesudah perancangan terjadi penurunan level resiko.  

 

Untuk postur kerja awal sebelum menggunakan Alat Pengangkat Sepeda Motor, yaitu 

duduk dan berdiri dengan membungkuk memiliki skor 9 dengan level resiko tinggi, 

sedangkan pada posisi jongkok memiliki skor 10 dengan level resiko tinggi. Setelah 

menggunakan Alat Pengangkat Sepeda Motor hasil rancangan, ketiga postur kerja awal 

tersebut digantikan dengan postur kerja dengan posisi duduk menggunakan kursi dan 

posisi berdiri yang lebih tegak yang memiliki skor 3 dengan level resiko rendah.  

 

Analisis Biaya Biaya pembuatan alat bantu mekanik pada pengerjaan servis motor 

berupa Alat Pengangkat Sepeda Motor ini terdiri dari biaya material dan biaya non 

material. Biaya material merupakan biaya untuk pemenuhan kebutuhan material pada 

proses produksi Alat Pengangkat Sepeda Motor. Pada penyusunan estimasi biaya yang 

telah dilakukan pada Tabel 4.17 diperoleh besarnya biaya material yang dikeluarkan 

adalah sebesar Rp 1.415.000,-.  

 

Ketika menyusun etimasi biaya, tempat yang menjadi sumber informasi harga-harga 

material dan komponen sama dengan tempat pembelian material dan komponen yang 

dibutuhkan, sehingga diharapkan estimasi biaya yang disusun tidak meleset jauh. 

Jumlah biaya material yang sebenarnya dikeluarkan sebesar Rp 1.550.000,-. Terdapat 

selisih dengan estimasi biaya yang dtelah dianggarkan sebelumnya dikarenakan adanya 

pergantian dan penambahan komponen pendukung seperti mur, baut, seling, spring, 

dan material tambahan. Sedangkan biaya non material merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan biaya pengerjaan (termasuk biaya tenaga kerja).  

 

Diketahui biaya pengerjaan yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 750.000,- lebih tinggi 

dari estimasi biaya pengerjaan sebesar Rp 500.000,- dikarenakan pihak bengkel tidak 

bisa memperkirakan secara pasti hanya dengan melihat konsep desain yang ada. Maka 

dari biaya material dan non material yang telah disebutkan, total biaya produksi adalah 

sebesar Rp 2.300.000,-.  

 

Jika pada biaya non material mempertimbangkan biaya ide maka besar biaya ide dalam 

suatu perancangan biasanya ditentukan sendiri oleh perancang, yaitu diambil 

prosentase 20% dari biaya material ditambah biaya pengerjaan. Dari hasil perhitungan 

maka diperoleh biaya ide yang diperlukan adalah sebesar Rp 460.000,-. Dengan 

demikian besarnya perkiraan biaya total produk hasil rancangan jika 

mempertimbangkan biaya ide adalah Rp 2.760.000.  

 

Terjadi pembengkakan biaya produksi sebesar Rp. 462.000,- jika dibandingkan dengan 



estimasi biaya yang telah disusun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.298.000,-. Hal ini 

disebabkan karena pada awal penyusunan estimasi terdapat perbedaan kebutuhan 

material pada waktu proses produksi dan pada biaya pengerjaan pihak bengkel hanya 

memberikan prediksi awal biaya produksi, bukan biaya produksi akhir, seperti yang 

sudah dijelaskan diatas. Dengan biaya produksi sebesar Rp 2.760.000,- sudah menjawab 

pernyataan kebutuhan dan harapan yaitu biaya produksi rendah yang disesuaikan 

dengan omset pemasukan bengkel Sinar Abadi Motor.  

 

Hanya saja terjadi penumpukan sisa-sisa material rangka dan board dies yang tidak 

terpakai dikarenakan pembelian material yang harus sesuai dengan ukuran standar yang 

dijual. Misalnya saja untuk material besi standar profil rectangular tube dijual dipasaran 

dengan panjang standar yaitu 6 m, padahal dari kebutuhan material hanya 

membutuhkan ± 3 m saja.  

 

Lebih hemat dan bisa menekan biaya produksi jika proses produksi dilakukan secara 

masal, tidak hanya membuat satu produk saja karena sisa-sisa material masih bisa 

digunakan untuk membuat produk Alat Pengangkat Sepeda Motor lagi. Dengan 

produksi lebih dari satu buah Alat Pengangkat Sepeda Motor, maka akan dapat 

menekan pengeluaan dari sisi biaya material.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut: Alat Pengangkat 

Sepeda Motor hasil rancangan memiliki fitur rangka dengan bahan baja alloy A36 profil 

tube, memiliki sistem pengatur ketinggian, dengan dimensi utama panjang 1800 mm, 

lebar 700 mm, tinggi 200 mm pada posisi minimum, bobot 60 Kg dan jangkauan tinggi 

maksimum 855 mm.  

 

Berdasarkan identifikasi menggunakan REBA pada postur tubuh mekanik setelah 

perancangan diperoleh hasil terjadi penurunan level resiko dibandingkan sebelum 

perancangan, dari level resiko tinggi menjadi level resiko rendah. Berdasarkan evaluasi 

mekanik dan pemilik bengkel Sinar Abadi Motor terhadap penggunaan Alat Pengangkat 

Sepeda Motor hasil rancangan, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari 

rancangan ini antara lain dari segi kecepatan waktu dalam menaikkan posisi motor dan 

bobot Alat Pengangkat Sepeda Motor yang dirasa masih terlalu berat.  

 

Saran Saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian 

selanjutnya, sebagai berikut: Desain rancangan Alat Pengangkat Sepeda Motor dapat 

dikembangkan pada sistem penggerak untuk fungsi pengaturan ketinggian ketika 

memposisikan motor, ketika menaikkan diharapkan membutuhkan waktu yang singkat 



dan mekanisme yang lebih sederhana.  

 

Desain rancangan Alat Pengangkat Sepeda Motor dapat dikembangkan dengan bobot 

yang lebih ringan lagi, supaya bobot dari Alat Pengangkat Sepeda Motor tidak terlalu 

membebani mekanik pada waktu memindahkan dari tempat penyimpanan.  
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