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RINGKASAN 

 

Rengginang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari bahan dasar beras 

ketan putih atau hitam. Rengginang banyak diproduksi di berbagai daerah di 

Indonesia misalnya di Madura, Malang, Kediri, Nganjuk, Mojokerto dan masih 

banyak lainnya. Proses pembuatan rengginang selama ini masih menggunakan 

cara yang manual satu persatu (Susanto dkk, 2001). Proses pencetakan ini 

memiliki beberapa kelemahan antara lain kurang praktis, membutuhkan waktu 

yang cukup lama, hasil produk kurang seragam dari segi ketebalan, kerapian dan 

ukuran setelah pengeringan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Merancang bangun alat pencetak 

rengginang semimekanis. (2) Menguji kinerja hasil rancangan dibandingkan 

dengan metode pencetakan manual. (3) Termasuk beban kerja apa penggunaan 

alat pencetak ini ditinjau dari aspek ergonomika.  

Waktu pelaksanaan pembuatan alat pencetak rengginang semimekanis ini 

dilakukan di Workshop Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri, Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya. Pembuatan alat ini dilaksanakan 

pada bulan Maret - Agustus 2010, sedangkan pengujian alat dilakukan di UKM 

Rengginang Mawaddah, Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten 

Malang. 

  Alat pencetak rengginang ini terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian 

penekanan, bagian cetakan, bagian lintasan, bagian meja pendorong dan meja alat. 

Kapasitas produksi rengginang dengan alat ini sebesar 372 buah/jam. Kapasitas 

tenaga yang dihasilkan masing-masing operator rata-rata 4,46 kkal/mnt, denyut 

jantung kerja rata-rata dihasilkan sebesar 94 denyut/menit, dengan kedua nilai 

tersebut alat ini tergolong beban kerja ringan, hal ini disebabkan penggunaan ini 

tidak memerlukan konsumsi energi yang besar saat pengoperasian. Kualitas 

produk ditinjau dari keutuhan hasil rata-rata 80% utuh. 

  Metode step test saat pengujian diperoleh nilai 95 denyut/menit dengan 

kebutuhan energi operator rata-rata 2,76 kkal/menit. Nilai step test ini sesuai 

dengan nilai saat pengukuran tenaga mekanis, masuk dalam frekuensi antara 75-

100 denyut/menit tergolong beban kerja ringan. Alat pencetak rengginang yang 

telah dirancang ini selain meningkatkan kapasitas juga menjaga kualitas 

rengginang sendiri. Disarankan supaya bentuk cetakan dibuat lebih rapat, agar 

lebih efektif hasilnya banyak dan juga supaya dapat dikembangkan alat pencetak 

dengan pemasukan dan penekanan secara otomatis.   

 

 

Kata Kunci : 
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Samsul Anam.0511020066. Design and Ergonomic Test of Semimechanic Glutinous 

rice crispy Mold Machine.  
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SUMMARY 

 

Glutinous rice crispy is similar to crackers made from white or black 

glutinous rice. Glutinous rice crispy is widely produced in various regions in 

Indonesia such as in Madura, Malang, Kediri, Nganjuk, Mojokerto and many 

more. The process of making glutinous rice crispy until this time is still using 

manual way one by one (Susanto et al, 2001). This mold process has several 

weaknesses i.e less practical, more time consuming, and less uniform product 

result in terms of thickness, neatness and size after drying. 

The purpose of this research are: (1) Designing a semi mechanic mold 

device wake glutinous rice crispy. (2) Testing the performance of the design 

compared to manual methods of molding. (3) Classifying the workload of what 

use evaluated from the mold ergonomic aspects. 

The construction timing of the semi mechanic glutinous rice crispy mold is 

done in Mekatronik Agroindustries Engine and Tools Workshop, Agricultural 

Engineering Department, Brawijaya University. Starting from March-August 

2010, and the test is done in small industries of rengginang “Mawaddah”, 

Sambigede Village, Sumberpucung  District,  Malang.  

Glutinous rice crispy mold consists of several parts, namely the 

suppression, the mold, the trajectory, the driving table and table tools. The 

production capacity of glutinous rice crispy with this tool for 372 pieces / hour. 

Power output capacity of individual operators an average of 4.46 kcal / min, heart 

rate, average work produced by 94 beats / min, with both the value of this 

instrument classified as a light workload, it is because it does not require the use 

of consumption large energy during operation. The product quality in terms of the 

integrity of the average yield of 80% intact. 

Step-test method when testing is obtained at 95 beats / min with the 

operator's energy needs on average 2.76 kcal / min. The value of this test step in 

accordance with the current value of mechanical power measurements, included 

in the frequencies between 75-100 beats / min relatively light workload. Glutinous 

rice crispy mold that has been designed to increase the capacity is also designed to 

maintain the quality of glutinous rice crispy itself. It is suggested that the form of 

mold is made more meetings, in order to get more effective results and also in 

order to developa mold with the automatical inclusion and pressing. 
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I. PENDAHULUAN 

SIMBOL ARTI SATUAN 

f Frekuensi naik turun tangga Menit 

g Percepatan gravitasi bumi Meter/sekon 

h Tinggi tangga Meter  

m Berat badan obyek Kg 

d Diameter kawat mm 

D Diameter rata-rata lilitan mm 

H Tinggi pegas mm 

G Modulus of Rigidity kg/mm
2
 

δ Lendutan mm 

k Konstanta pegas kg/mm 

Wt Pembebanan Kg 

F Gaya Newton 

l Tebal cm 

P Tekanan Kg/cm
2
 



 

1.1 LATAR BELAKANG 

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha yang berkontribusi besar 

bagi perekonomian Negara Indonesia. Menurut data BPS Tahun 2003, 

menyatakan bahwa UKM adalah penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) 

Indonesia sebesar 56,7 %, melebihi dari setengah PBD Negara Indonesia. Hal 

tersebut dapat dikatakan UKM memiliki peranan penting bagi perekonomian 

negara sehingga keberlanjutan dan peningkatannya perlu mendapat perhatian 

khusus baik dari pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Apabila kita mau 

mengembangkan UKM berarti sama halnya kita turut serta membantu dalam 

perekonomian Indonesia  

Salah satu UKM yang sedang berkembang saat ini dan terus mengalami 

peningkatan adalah usaha rengginang. Rengginang adalah sejenis kerupuk yang 

terbuat dari bahan dasar beras ketan putih atau hitam. Umumnya rengginang 

dihidangkan sebagai makanan untuk menjamu tamu terutama pada pesta 

tradisional dan hari raya (Winarno, 1990). Rengginang banyak diproduksi di 

berbagai daerah di Indonesia misalnya di Madura dengan rengginang lorjuknya, di 

Jawa Timur seperti Kota Malang, Kota Kediri, Kota Nganjuk, Kota Mojokerto, 

Kota Blitar, di Jawa Tengah antara lain di Kota Semarang, Kota Sleman, Kota 

Bantul, Kota Yogyakarta, dan di Jawa Barat antara lain Kota Cirebon, Kota 

Tasikmalaya dan masih banyak lainnya. Setiap daerah yang berfungsi sebagai 

produsen rengginang memiliki ciri khas rasa produk yang berbeda-beda. Produsen 

memadukan bahan rengginang dengan bumbu-bumbu tertentu dengan takaran 



tertentu pula, sehingga timbul rasa khas seperti rasa udang, bawang, tiram, daging, 

coklat, lorjuk dan lain-lain.     

Industri rumah tangga yang membuat rengginang umumnya dalam sehari 

mampu memproduksi  antara 25 kg sampai 300 kg atau 3 kwintal beras ketan 

untuk rengginang. Proses pembuatan rengginang selama ini masih menggunakan 

cara yang manual tradisional satu persatu. Nasi ketan yang sudah setengah masak 

diambil dimasukkan ke dalam cetakan pipih bulat, lalu ditekan dengan jari 

selanjutnya ditaruh wadah pengeringan (Susanto dkk, 2001).  

Proses pencetakan ini memiliki beberapa kelemahan baik menyangkut 

proses produksi, hasil produk dan bagi pengrajin itu sendiri. Proses produksi 

dengan cara manual kurang praktis, membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

dapat membuat jari tangan terkelupas akibat bahan yang cukup panas. Hasil 

produk kurang seragam dari segi ketebalan, kerapian dan ukuran setelah 

pengeringan. Proses pencetakan ini memerlukan ketelatenan dan ketekunan 

pengrajin sebab dilakukan secara manual satu persatu. 

Pencetakan rengginang memerlukan alat bantu cetak sehingga dapat 

mempercepat proses pembuatan rengginang. Alat pencetak yang dirancang juga 

bertujuan menyempurnakan kelemahan alat pencetak tekan model putaran ulir 

Pranata dkk (2009) dimana kekurangannya antara lain hasil produknya sangat 

padat dan kapasitasnya masih 300 buah/jam. Alat pencetak yang dirancang ini 

diharapkan juga dapat meringankan tenaga pencetak dalam proses memproduksi 

rengginang. Rengginang yang dihasilkan semakin meningkat, seragam dan waktu 

yang diperlukan lebih efektif.  



 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah,  

antara lain : 

1. Bagaimana merancang bangun alat pencetak semi mekanis yang dapat 

diaplikasikan untuk mencetak rengginang ? 

2. Bagaimana kinerja alat pencetak rengginang hasil rancangan dibandingkan 

dengan metode pencetakan secara manual ? 

3.  Bagaimana ergonomika alat hasil rancangan dan beban kerja pengguna ? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang bangun alat pencetak rengginang semimekanis yang dapat 

diaplikasikan untuk mencetak rengginang.  

2. Mengetahui kinerja alat pencetak rengginang hasil rancangan dibandingkan 

dengan metode pencetakan secara manual.  

3.  Mengetahui ergonomika alat hasil rancangan dan beban kerja pengguna 

 

1.4   BATASAN PENELITIAN 

 Secara umum batasan masalah yang akan dikemukakan antara lain: 

1. Pemasukan bahan menggunakan manual bukan otomatis.  

2. Pengukuran beban kerja tubuh menggunakan parameter fisiologis yaitu 

denyut jantung. 



 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi industri rumah tangga 

dalam memproduksi rengginang sehingga dapat memanfaatkan rancangan alat 

pencetak tersebut dalam proses pembuatan rengginang. Antara lain kegunaannya 

untuk mempercepat proses pembuatan rengginang, meningkatkan kapasitas 

produksi rengginang dan meningkatkan kualitas keseragaman rengginang yang 

dihasilkan. Alat yang dirancang diharapkan ergonomis bagi para pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 



2.1 RENGGINANG 

     Rengginang merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar beras ketan 

hitam atau putih. Berbeda dengan krupuk pada umumnya, pada proses 

pembuatannya tidak dilakukan proses penggilingan bahan menjadi adonan halus 

(seperti tepung tapioka atau tumbukan biji melinjo). Beras hanya dimasak menjadi 

nasi, kemudian dicetak berupa cakram pipih dan dikeringkan (Tarwiyah, 2001).  

Beras ketan sebagai bahan dasar rengginang mempunyai kandungan 

amilosa antara 0-2,9% berat kering. Beras dengan kandungan amilosa sedikit akan 

bersifat lengket dan lembut, sedangkan jika kandungan amilosa banyak akan 

bersifat lebih keras dan tidak lengket. Semakin rendah kandungan amilosa berarti 

semakin tinggi tekstur lengketnya (Inglett and Munck, 2008).  

Menurut Hseih dan Luh (1991), rice cracker (kerupuk beras) dapat dibuat 

dari beras ketan atau beras biasa. Perbedaannya terdapat pada tekstur yang 

dihasilkan. Menurut Farley et al (2010) rice cracker (kerupuk beras) dari beras 

ketan menghasilkan tekstur yang halus dimulut, sedangkan rice cracker dari beras 

biasa menghasilkan tekstur yang kurang porus dan agak kasar dimulut. Rice 

Cracker (kerupuk beras) lebih disukai bila dibuat dari beras dengan kandungan 

amilosa sangat rendah.   

 

Gambar 1. Rengginang (Harianto, 1981) 



 Rengginang ini dibuat dari beras ketan yang ditanak seperti nasi dengan 

bumbu bawang putih dan sebagian ada yang menambahkan terasi supaya lebih 

gurih. Apabila tidak ditambahkan terasi sebagian orang ada yang menambahkan 

sedikit pewarna dan yang paling sering digunakan yaitu warna merah (Winarno, 

1996) 

 Rengginang tidak hanya terbuat dari beras ketan saja tetapi juga ada yang 

terbuat dari ketela pohon biasa disebut Pathilo. Pathilo ini proses pembuatannya 

cukup rumit sebab ketela pohon harus dibuat dalam bentuk tepung terlebih dahulu 

dan selanjutnya dibuat butiran-butiran seperti beras lalu dicetak. Selain itu juga 

ada rengginang yang terbuat dari ampas tahu, akan tetapi rengginang ini belum 

begitu populer di masyarakat (Susanto dkk, 2001) 

Tabel 1. Komposisi kandungan gizi rengginang perbuah seberat 14 gram 

Kandungan  Jumlah 

Kalori (kal) 4,4 

Protein (g) 0,8 

Lemak (g) 0,1 

Karbohidrat (g) 9,5 

Kalsium (mg) 1,1 

Fosfor (mg) 14,9 

Besi (mg) 0,2 

Seng (mg) 0,2 

Sumber : Winarno,1996 

2.2. PROSES PEMBUATAN RENGGINANG 

 Rengginang umumnya cara membuatnya sama antara satu daerah dengan 

daerah lain. Proses pembuatannya sangat sederhana yaitu mula-mula beras ketan 

dicuci direndam selama 3 sampai 4 jam lalu airnya ditiriskan. Kemudian dikukus 

sampai setengah matang, lalu dicampurkan dengan garam atau gula bergantung 



rasa yang diinginkan. Selanjutnya dicampur dan dikukus hingga matang. Setelah 

matang nasi ketan tersebut dicetak dengan alat pencetak dan dijemur sampai 

kering. Setelah kering rengginang dimasukkan dalam kantong plastik atau tempat 

yang kering dan tertutup rapat agar tidak rehidrasi (Harianto, 1981).  

 Saat proses pengukusan setengah matang diberi bumbu antara lain bawang 

putih halus, garam, dan terasi dimasukkan ke dalam air mendidih. Lalu diaduk-

aduk sampai larut. Setelah itu dituangkan ke dalam ketan dan diaduk-aduk sampai 

air terserap habis oleh ketan. Kemudian ketan berbumbu ini dipindahkan ke dalam 

tempat pengukusan selama 30 menit supaya ketan matang (Susanto dkk, 2001). 

Menurut Lee et al (2006) setiap beras baik hitam maupun putih yang 

dimasak akan mengisap air yang dipengaruhi temperatur kelembaban dan waktu 

pemanasan. Pengaruh kadar air, pemanasan suhu dan waktu pemanasan akan 

sangat mempengaruhi kualitas dari beras yang dimasak tersebut. 

 

2.3. PENGEMBANGAN ALAT PENCETAK RENGGINANG 

 Pencetakan rengginang selama ini biasanya masih menggunakan cara 

manual tradisional. Pencetakan ini umumnya menggunakan alat yang terbuat dari  

potongan bambu. Selain itu menggunakan tutup botol pipih yang terbuat dari 

bahan plastik. Adapun prosesnya bahan dimasukkan ke tutup botol tersebut lalu 

ditekan dengan menggunakan jari (Winarno, 1999).    



 

Gambar 2. Proses Pencetakan Manual (Winarno, 1999) 

 

 Proses pencetakan manual memiliki banyak kekurangan antara lain perlu 

ketelatenan dan keterampilan tinggi bagi pengrajin. Waktu yang dibutuhkan 

cukup lama dan kapasitas produksinya rendah. Pencetakan manual dapat 

menimbulkan tangan dan jari pengrajin terluka (injuring) akibat bahan yang 

dibuat dalam keadaan panas. Pengembangan alat cetak rengginang perlu 

dilakukan untuk mengatasi kekurangan pada pencetakan manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat Pencetak Model Tekan Ulir (Pranata dkk, 2009) 

 Alat pencetak yang dikembangkan diantaranya model tekan ulir oleh 

Pranata dkk (2009). Cara kerja alat ini antara lain bahan dimasukkan ke dalam 

hopper, lalu ditekan dengan plat besi stainless stell menggunakan putaran 



berbentuk ulir. Bahan yang sudah masuk dalam cetakan ditarik keluar dan ditekan 

dengan tonjolan penekan. Tonjolan penekan ini diikat dengan pegas sehingga 

fleksible untuk naik dan turun. Rengginang yang sudah dibentuk ditaruh di tempat 

pengeringan untuk dijemur dibawah matahari.     

  Kelebihan alat pencetak ini antara produknya seragam, dikarenakan 

cetakan dibuat sama lubangnya. Memiliki kelemahan produknya padat, karena 

bahan berupa nasi ketan ditekan dari atas, penarikan keluar cukup berat akibat 

proses penekanan dari atas dan hasil produk masih lengket, kapasitas yang 

dihasilkan hanya 300 buah/jam. Kelemahan-kelemahan itu maka perlu adanya 

pengembangan desain alat pencetak rengginang yang praktis, sederhana, harga 

murah dan tetap mampu meningkatkan produktivitas. (Pranata dkk, 2009) 

 

2.4  DESAIN PERANCANGAN 

Menurut Harsokoesoemo (1999), proses perancangan dianggap dimulai 

dengan diidentifikasikannya kebutuhan produk yang diperlukan masyarakat. 

Berawal dari diidentifikasikannya kebutuhan produk tersebut maka proses 

perancangan berlangsung. Hasil analisis masalah yang utama adalah pernyataan 

masalah atau problem statement tentang produk baru. Pernyataan masalah tersebut 

belumlah berupa solusi/produk-baru, tetapi mengandung keterangan-keterangan 

tentang produk yang akan dirancang. 

Spesifikasi produk mengandung keinginan-keinginan pengguna atau bagian 

pemasaran tentang produk yang akan dibuat. Spesifikasi produk merupakan dasar 

dan pemandu bagi perancang dalam merancang produk dan spesifikasi produk 



tersebut akan menjadi tolak ukur pada evaluasi hasil rancangan dan evaluasi 

produk yang sudah jadi. Spesifikasi produk mengandung beberapa hal, yaitu 

(Harsokoesoemo, 1999).:  

(1) Kinerja harus dapat dicapai produk,  

(2) Kondisi lingkungan yang akan dialami produk,  

(3) Kondisi operasi lain,  

(4) Jumlah produk yang akan dibuat,  

(5) Dimensi produk,  

(6) Berat produk,  

(7) Ergonomik,  

(8) Keamanan dan safety,  

(9) Harga produk  

 

Menurut Jain (1981) konsep produk adalah solusi-solusi alternatif dari 

masalah dalam bentuk skema. Masalah dalam hal ini adalah produk baru, yang 

dipandang sebagai masalah perancangan yang memerlukan solusi. Fase atau 

tahapan ini dalam perancangan dikenal dengan fase pencarian konsep-konsep 

produk yang memenuhi fungsi dan karakteristik produk, sebagaimana tercantum 

dalam spesifikasi produk. 

Produk hasil fase perancangan produk haruslah dapat spesifikasi produk 

yaitu dapat memenuhi fungsinya, yang memiliki karakteristik yang dapat 

melakukan kinerja atau performance seperti yang disyaratkan. Memudahkan 

evaluasi tersebut, maka dapat dibuatkan sebuah atau beberapa prototipe, yang 



secara fisik dapat diuji untuk mengetahui apakah fungsi, karakteristik dan 

kinerjanya memenuhi persyaratan. Jika pembuatan prototipe fisik mahal, maka 

dibuat prototipe pada komputer dan kemudian dilakukan simulasi. (Carayon, 

2010) 

              

Gambar 4. Diagram alir proses perancangan (Harsokoesoemo, 1999). 

 

 

2.5 ASPEK ERGONOMIKA 

 Penerapan ergonomika pada desain alat sudah semakin berkembang 

sejalan dengan perkembangan teknologi. Penerapan ergonomika pada berbagai 

jenis pekerjaan telah terbukti menyebabkan perbaikan efisiensi dan kenaikan 

produktifitas yang dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas hasil kerja sebesar 10 

% atau lebih. (Buchan, 2006) 

Analisis masalah, spesifikasi produk, 

dan perancangan proyek 

Kebutuhan 

Perancangan konsep produk 

 

Perancangan produk 

 

Evaluasi produk hasil rancangan 



 Menurut Morgan (1989) tujuan yang hendak dicapai dengan Ergonomika 

adalah : 

1. Efisiensi kerja, merupakan usaha menciptakan hubungan kerja sehingga 

diperoleh hasil kerja yang maksimal dengan mempergunakan tenaga 

seminimal mungkin. 

2. Kesehatan kerja yang merupakan pencegahan atau minimisasi kemungkinan 

terjadinya penyakit akibat dari kerja yang dilakukan. 

3. Keselamatan kerja artinya perencanaan hubungan kerja sedemikian rupa 

sehingga terjamin suatu kemungkinan terhadap kecelakaan. 

4.  Kenyamanan kerja, dimana terciptanya hubungan kerja untuk memperoleh 

kenyamanan terhadap pekerja. 

2.5.1. Antopometri dan Biomekanik 

          Antoprometri dan Biomekanik merupakan istilah yang lazim digunakan 

untuk pengukuran sifat fisik dan mekanik tubuh manusia. Antoprometri 

merupakan pengukuran statistik manusia yang dapat digunakan untuk optimasi 

dimensi berbagai macam benda yang sering digunakan manusia. Biomekanik 

merupakan pengukuran dinamika tubuh manusia yang diantaranya menyangkut 

selang gerak anggota tubuh, kecepatan gerak, kekuatan dan aspek gerak anggota 

tubuh lainnya  

 

Tabel 2. Data Anthopometrik Orang Indonesia 

 

Jenis Ukuran 

Laki-laki Perempuan 

Rata–rata 

(cm) 

Deviasi 

(cm) 

Rata–rata 

(cm) 

Deviasi 

(cm) 



Berdiri 

1. Tinggi Badan 

2. Tinggi Bahu 

3. Tinggi Siku 

4. Tinggi Pinggul 

5. Lebar Bahu 

6. Lebar Pinggul 

7. Panjang Lengan 

8. Panjang Lengan Atas 

9. Panjang Lengan Bawah 

10. Jangakauan Atas 

11. Panjang Depa 

Duduk 

12. Tinggi Duduk  

13. Tinggi Siku 

14. Tinggi Pinggul 

15. Tinggi Lutut 

16. Panjang Tungkai Atas 

17. Panjang Tungkai Bawah 

 

161,3 

132,6 

97,8 

93,6 

39,6 

28,9 

66,7 

34,8 

44,2 

202,1 

165,6 

 

84,4 

23,0 

18,4 

49,5 

44,8 

41,4 

 

5,6 

10,3 

17,5 

20,4 

6,6 

5,7 

11,7 

4,9 

7,0 

8,0 

6,9 

 

13,3 

10,0 

3,9 

6,0 

6,3 

5,3 

 

151,6 

122,0 

90,8 

88,8 

34,9 

31,5 

61,4 

31,5 

40,7 

186,9 

151,7 

 

76,1 

22,2 

19,0 

46,3 

42,1 

39,0 

 

5,4 

5,6 

4,1 

4,2 

3,0 

2,5 

3,5 

2,3 

2,7 

8,0 

6,8 

 

3,1 

3,1 

2,2 

1,8 

2,9 

2,8 

Sumber : Suma’mur, 1987 

 

Menurut Santoso (2004) pengukuran yang dilakukan umumnya meliputi: 

 Bobot/ berat (weight) 

 Ketinggian dalam posisi duduk dan berdiri (standing and sitting height) 

 Jangkauan lengan (arm length) 

 Jangkauan bahu siku,lengan depan (wrist-elbow, foream length) 

 Ketinggian pandangan mata dalam posisi berdiri dan duduk (standing and 

sitting eye height) 

 Ukuran tangan ( hand size)  



 

Gambar 5.  Pengukuran Antropometri (Tarwaka, 2004) 

Keterangan :  

 

 

1. Tinggi badan 10. Jangkauan atas 

2. Tinggi bahu 11. Panjang depa 

3. Tinggi siku 12. Tinggi duduk 

4. Tinggi pinggul 13. Tinggi siku 

5. Lebar bahu 14. Tinggi pinggul 

6. Lebar pinggul 15. Tinggi lutut 

7. Panjang lengan 16. Panjang tungkai atas 

8. Penjang lengan atas 17. Panjang tungkai atas 

9. Panjang lengan bawah   



2.5.2. Kapasitas dan Efisiensi Tenaga Mekanis    

 Pengeluaran tenaga seseorang dapat ditinjau dari segi pengeluaran tenaga 

total tubuh atau laju metabolisme dan pengeluaran tenaga mekanis. Tenaga 

mekanis tubuh merupakan tenaga yang dapat dimanfaatkan dan disalurkan 

melalui kerja otot. Tenaga total tubuh adalah seluruh tenaga yang digunakan oleh 

tubuh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan (Adams et al, 2010) 

 Menurut Morgan (1989) kemampuan seseorang untuk mengeluarkan 

tenaga mekanis tergantung dari lamanya waktu melakukan kerja, usia, jenis 

kelamin, kesehatan. Waktu singkat dibawah satu detik, seseorang dapat 

membangkitkan tenaganya sebesar 4400 Watt (6 HP) lebih. Menurut Sheppard et 

al (2008) seorang atlit terlatih, selama 10-15 detik dapat mengeluarkan tenaga 

1100-1470  Watt atau 1.5–2.0 HP. Pengeluaran tenaga mekanis untuk kerja harian 

berkisar antara 70–150 Watt (0.1-2.0 HP), tergantung dari kondisi iklim atau 

lingkungan tempat bekerja dan kondisi tubuh seseorang    

 Besarnya tenaga mekanis seseorang yang disalurkan akan berbeda jika 

disalurkan melalui tangan dengan tenaga yang disalurkan melalui kaki atau 

kombinasi keduanya. Perbedaan kapasitas kerja seseorang sangat ditentukan oleh 

faktor somatik, adaptasi, psikis, cara kerja dan lingkungan fisik. Besarnya 

pengeluaran tenaga mekanis yang disalurkan melalui anggota tubuh tertera pada 

tabel berikut. 

Tabel 3. Besarnya penyaluran tenaga mekanis melalui tangan, kaki, dan 

kombinasi. 

Anggota Tubuh Tenaga Mekanis (t dalam detik) 

Tangan Watt = 1.5 t
-0.4

 x 746 

Kaki  Watt = 2.8 t
-0.4

 x 746 

Kombinasi tangan dengan kaki Watt = 4.4 t
-0.4

 x 746 

javascript:void(0);


Sumber : Morgan (1989) 

Secara manual, pengoperasian alat kendali terbagi atas pengendalian 

dengan menggunakan tenaga tangan, kaki dan kombinasi keduanya. 

Pengoperasian yang dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan alat dan manusia 

sebagai operatornya. Perbedaan dari masing-masing pengendalian ini adalah pada 

ukuran, kecepatan, letak, atau posisi kontrol dan tenaga yang dibutuhkan 

(Kurniawan, 1997) 

2.5.3  Beban Kerja 

Beban kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tubuh manusia dan 

berat ringannya beban kerja sangat mempengaruhi konsumsi energi atau beban 

yang diterima pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti mengangkat, 

mencangkul, berlari, memikul, mendayung dan lain–lain, yang ketiga beban kerja 

adalah beban fisik maupun non fisik yang ditanggung oleh pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaanya (Suma’mur, 1987)  

 

2.5.3.1  Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja  

Menurut Rodhaal (1989) hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja 

secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor 

internal maupun eksternal antara lain :  

 

 

1.  Faktor Eksternal  

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh 

pekerja meliputi :   



Pertama, tugas-tugas (tasks). Tugas ada yang bersifat fisik seperti, tata ruang 

kerja, stasiun kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja dan alat bantu 

kerja. Tugas juga ada yang bersifat mental seperti, kompleksitas pekerjaan dan 

tanggung jawab terhadap pekerjaan.  

Kedua, organisasi kerja. Organisasi kerja yang mempengaruhi beban kerja 

misalnya, lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, sistem pengupahan, 

kerja malam, musik kerja, tugas dan wewenang.  

Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi 

beban kerja adalah yang termasuk dalam beban tambahan akibat lingkungan kerja. 

Misalnya saja lingkungan kerja fisik (penerangan, kebisingan, getaran mekanis), 

lingkungan kerja kimiawi (debu, gas pencemar udara), lingkungan kerja biologis 

(bakteri, virus dan parasit) dan lingkungan kerja psikologis (penempatan tenaga 

kerja). 

 2 Faktor Internal  

Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu  

sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi tersebut  

dikenal dengan strain. Secara ringkas faktor internal meliputi:  

1. Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, 

status gizi.  

2.  Faktor psikis, yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasaan. 

2.5.3.2  Penilaian Beban Kerja Fisik 

Beban kerja dapat diukur baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan melalui penghitungan 



kebutuhan energi yang diperlukan untuk melakukan tugas, yaitu dengan 

mengukur konsumsi oksigen selama bekerja. Meskipun metode dengan 

menggunakan asupan oksigen lebih akurat, namun hanya dapat mengukur untuk 

waktu kerja yang singkat dan diperlukan peralatan yang cukup mahal (Tarwaka, 

2004). Pengukuran beban kerja secara tidak langsung dapat dilakukan melalui 

penghitungan denyut nadi.  

A. Metode Penilaian Langsung 

       Metode pengukuran lanngsung yaitu dengan mengukur energi yang 

dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan oksigen selama bekerja. 

Semakin berat beban kerja akan semakin banyak energi yang diperlukan untuk 

dikonsumsi. Meskipun metode pengukuran asupan oksigen lebih akurat, namun 

hanya dapat mengukur untuk kerja yang singkat dan diperlukan yang mahal.  

 Penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk hubungan 

energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah persamaan regresi kuadratis 

sebagai berikut : 

 E = 1,80411 – 0,229038 X + 4,71733 x 10
-4

 X
2 

Dimana :  E = Energi (Kkal/menit) 

    X = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit) 

Berikut adalah kategori beban kerja yang berdasarkan pada metabolisme,respirasi 

suhu tubuh dan denyut jantung menurut McCormick and Sanders (1987) pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi, Suhu 

Tubuh dan Denyut Jantung 

 

Tingkat Kerja Konsumsi Konsumsi Konsumsi Denyut 



Energi 

dalam 8 jam 

(Kkal) 

Energi 

(Kkal/mnt) 

Oksigen 

(Ltr/mnt) 

Jantung 

(Pulsa/mnt) 

Istirahat < 720 < 1.5 < 0.3 60 – 70 

Sangat Ringan 768 – 1200 1.6 – 2.5 0.32 – 0.5 60 – 75 

Ringan 1200 – 2400 2.5 – 5.0 0.5 – 1.0 75 – 100 

Sedang 2400 – 3600 5.0 – 7.5 1.0 – 1.5 100 – 125 

Berat  3600 – 4800 7.5 – 10.0 1.5 – 2.0 125 – 150 

Sangat Berat 4800 – 6000 10.0 – 12.5 2.0 – 2.5 150 – 180 

Luar Biasa Berat > 6000 > 12.5 > 2.5 > 180 

Sumber : McCormick and Sanders (1987) 

 

Pengukuran beban kerja fisik manusia dapat dilakukan dengan 

menggunakan parameter fisiologis sebagai berikut (McCormick and Sanders, 

1987) : 

1. Konsumsi Energi (Oksigen)  

Perubahan karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi memerlukan 

oksigen, dengan demikian konsumsi oksigen dapat dijadikan parameter untuk 

pengukuran beban kerja. Mengekivalenkan antara kebutuhan energi dengan 

konsumsi oksigen didapatkan hubungan yang nyata di antara keduanya. 

Konsumsi energi bersih per kegiatan dapat diukur dengan cara menguranginya 

dengan energi yang diperlukan untuk metabolisme basal.   

2. Suhu Tubuh  

Efisiensi penggunaan tenaga manusia untuk tenaga mekanis maksimum  

sebesar 20%, sebagian besar sisanya keluar dalam bentuk panas. Peningkatan 

beban kerja akan menaikkan suhu tubuh, oleh karena sifat tersebut maka suhu 

tubuh dapat dijadikan indikator pengukuran beban kerja fisik. Pada pekerja 

yang bekerja pada suhu udara yang tinggi peningkatan suhu tubuh tidak 



proporsional dengan laju konsumsi oksigen, sifat ini dapat dijadikan indikasi 

pengukuran heat stress.  

 

B.  Metode Penilaian Tidak  Langsung 

          Metode penilaian tidak langsung adalah dengan menghitung denyut nadi 

atau jantung selama bekerja. Pengukuran denyut jantung selama bekerja 

merupakan suatu metode untuk menilai cardiovasculair strain. Penggunaan nadi 

kerja untuk menilai berat ringannya beban kerja mempunyai beberapa 

keuntungan, selain mudah, cepat dan murah juga tidak diperlukan peralatan yang 

mahal serta hasilnya pun cukup reliable (Rodhaal, 1989). 

 Denyut nadi untuk mengistimasi indek beban kerja fisik terdiri dari 

beberapa jenis yaitu (Tarwaka, 2004) : 

1. Denyut Nadi Istirahat(DNI) adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan 

dimulai. 

2. Denyut Nadi Kerja (DNK) adalah rerata denyut nadi selama bekerja. 

3. Nadi Kerja (NK) adalah selisih antara denyut nadi istirahat dengan denyut 

nadi kerja. 

2.5.3.3 Metode Step Test  Dalam Pengukuran Beban Kerja 

 

Pengukuran  beban  kerja  fisik  yang  lebih  praktis  untuk  dilakukan  pada 

kondisi  lapang  adalah  dengan  mempergunakan  pengukuran  denyut  jantung. 

Cara  pengukuran  ini  memiliki  kelemahan, karena hasil pengukuran tidak hanya  

dipengaruhi  oleh  usaha‐usaha  fisik,  melainkan juga oleh kondisi dan tekanan 

mental. Kondisi  lainnya  adalah  bervariasinya karakter denyut jantung pada 

setiap orang dan dapat pula terjadi penyimpangan (Tarwaka, 2004).   



Metode  step  test  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  mengukur  denyut        

jantung saat  melakukan  pekerjaan naik  turun  sebuah bangku  dengan ketinggian 

tertentu  yaitu  40 cm ‐ 50  cm  atau  30  cm  dan  kecepatan tertentu yakni 15‐45 

 kali naik  turun  dalam  satu  menit (Suma’mur, 1987).   

Metoda  step‐test  dilakukan  dengan  cara  sebagai  berikut:   

1.  Atur  metronome  pada  kecepatan  20  kali/menit   

2.  Persiapan  alat  pengukur  denyut  jantung  dan  memasangkannya  pada  salah  

seorang  subyek.  

3.  Step  test  dilakukan  seirama  dengan  bunyi  metronome.   

4. Denyut  jantung  mulai  diukur  mulai  dari  saat  istirahat  selama  tiga  menit,   

melakukan  step  test  selama  tiga  menit  dilanjutkan  dengan  saat  melakukan 

 kerja,  kemudian   istirahat  selama  tiga  menit  dan  diakhiri  dengan  step  test 

 selama  tiga  menit.   

5. Kegiatan  dilakukan  pada  tiga  kecepatan  metronome  yang  berbeda  (20,  25, 

30  kali/menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6. Proses Pengujian Step Test (Suma’mur, 1987) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 WAKTU DAN TEMPAT 



Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 

2010. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, dan 

Pembuatan Alat di Workshop Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri. Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Pengaplikasian di UKM Rengginang Mawaddah, Jalan Teuku umar 

RT.20 RW.07 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. 

 

3.2 ALAT DAN BAHAN 

Peralatan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :  

a. Peralatan pembuatan :  

1. Meteran     : Untuk mengukur dimensi mesin 

2. Las Listrik    : Untuk menyambung logam  

3. Mesin Bubut    : Untuk membuat tonjolan penekan 

4. Gergaji    : Untuk memotong bahan 

5. Bor     : Untuk membuat lubang 

6. Gerinda    : Untuk menghaluskan dan meratakan 

7. Gunting Plat   : Untuk memotong plat besi  

8. Kunci Pas    : Untuk memasang dan melepas baut atau mur 

9 Penggaris siku   : Untuk mengukur tegak lurus dimensi alat 

10. Palu      : Untuk membersihkan kerak hasil pengelasan  

 b. Peralatan pengujian : 

1. Step Test  Unit   : Untuk mengukur beban kerja operator 

2. Timbangan   : Untuk mengukur berat operator  



3.    Timbangan digital : Untuk mengukur berat bahan 

3. Stopwatch    : Untuk mengukur waktu kerja dan waktu total 

 4. Meteran Roll        : Untuk mengukur tinggi operator 

      5.  Alat Tensiometer : Untuk mengukur denyut jantung 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Besi tegak : digunakan sebagai penyangga alat 

2. Tuas penekan : digunakan untuk menekan alat turun kebawah 

dan pegangan operator. 

3. Mur Baut : digunakan sebagai penyambung antara 

rangkaian  satu dengan yang lain dan 

penghubung anata alat dengan   meja untuk 

mencetak. 

4. Papan penekan : digunakan untuk menekan papan cetakan 

5. Alas alat : digunakan untuk menahan alat supaya stabil 

berdiri. 

6. Tonjolan penekan : digunakan untuk menekan bahan secara satu 

persatu. 

7. Pir atau pegas : digunakan untuk menaikkan dan menurunkan   

penekan 

8. Lintasan meja : digunakan sebagai lintasan meja gelinding 

maju dan mundur. 

9. Meja Pendorong : digunakan sebagai alas papan pencetak. 



10 Beras Ketan : bahan pengujian membuat rengginang 

 

3.3  RANCANGAN ALAT PENCETAK RENGGINANG 

3.3.1 Rancangan Fungsional Alat        

Alat pencetak rengginang ini berdasarkan fungsionalnya, dibagi atas 

bagian yaitu : 

1.  Bagian Rangka  

Bagian rangka berfungsi memberikan bentuk dan penopang dari seluruh 

bagian alat pencetak rengginang. Bagian rangka ini akan menjadi dudukan dan 

penopang gaya-gaya akibat dari proses pencetakan. 

2. Tuas Tekan  

Tuas ini berfungsi untuk menyalurkan gaya tekan yang diberikan ke batang 

tekan. Tuas ini berkedudukan miring dan berhubungan langsung dengan 

batang tekan dan batang penghubung.  

3. Batang Tekan  

Batang ini berfungsi sebagai pendorong dan penekan papan tekan ke cetakan. 

Batang ini penyalur gaya dari tuas ke penekan.  

4. Silinder Pengarah  

Silinder pengarah ini berfungsi untuk membatasi gerakan batang tekan secara 

vertikal. Bagian ini juga berfungsi sebagai dudukan pegas. 

5.  Pegas  

Pegas ini terpasang langsung pada batang tekan dan berfungsi untuk 

mengembalikan posisi batang tekan ke posisi semula.  



6.   Papan Penekan 

Bagian ini berfungsi sebagai tempat menempelnya tonjolan-tonjolan penekan. 

Dengan adanya bagian ini maka berfungsi menekan langsung bahan 

rengginang dengan tekanan tertentu. 

7.   Papan Cetakan 

Bagian ini merupakan tempat cetakan berupa papan yang dilubangi bulat yang 

berfungsi sebagai wadah bahan yang dicetak. Bahan nasi ketan dimasukkan ke 

dalam lubang-lubang tersebut. 

8.   Landasan Cetak  

Landasan cetak ini berupa meja pendorong yang berfungsi sebagai penopang 

tekanan saat bahan diberi tekanan selain itu juga berfungsi agar presisi antara 

papan cetakan dengan tonjolan penekan.   

9.   Lintasan atau Rel 

Bagian ini berfungsi sebagai sebagai rel dari meja gelinding saat didorong 

atau ditarik waktu pencetakan sehingga meja selalu pada posisi tidak sampai 

keluar lintasan.  

10. Meja Alat 

Bagian ini berfungsi untuk menopang beban dari seluruh alat. Selain itu  

menerima tekanan dari atas. 

 

 3.3.2 Rancangan Struktural Alat           

 Bagian-bagian dari alat pencetak rengginang ini yaitu sebagai berikut : 



1. Besi tegak terbuat dari besi kotak hollow dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 0,2 cm 

dan tinggi 50 cm yang disusun dan dirangkai sebagai penyangga. 

2. Tuas penekan dibuat dari besi pipa berdiameter 2,5 cm dan panjang 50 cm. 

3. Batang tekan terbuat dari besi pipa dengan Ø 2,5 cm dan panjang 26 cm. 

4. Rangkaian  penekan terbuat dari plat stailess steel yang tersusun  dengan 

dimensi 32 cm x 25 cm x 0,2 cm. 

5. Tonjolan penekan dari nilon yang dibuat menyerupai pipa dengan ukuran 

tinggi 3 cm dan diameter 4,5 cm. 

6. Papan cetakan terbuat dari plat stainless steel yang dilubangi sebanyak 12 

buah dengan Ø 4,5 cm. Papan tersebut berdimensi 32 cm x 25 cm x 0,7 cm. 

7. Alas alat terbuat dari plat besi berukuran  25 cm x 12 cm x 0,2 cm. 

8. Mur baut dibuat dengan ukuran lubang 1 cm.  

9. Meja Pendorong terbuat dari plat dengan dimensi total 32 cm x 25 cm x  8 cm. 

Roda berupa bearing dengan diameter 3,6 cm dan lebar 1 cm. Poros 

penghubung roda dengan tebal 0,8 mm. 

10. Lintasan meja terbuat dari plat yang disusun dengan tinggi 7,9 cm, sayap 

lintasan 2 cm dan rel roda 1 cm. 

11.  Meja alat keseluruhan berdimensi 90 cm x 60 cm x 70 cm   

 

 

 

3.4. DESAIN ALAT PENCETAK RENGGINANG 



 Desain alat pencetak rengginang semimekanis tampak isometrik 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7.  Alat Pencetak Tampak Isometrik 

Keterangan : 

  

  

 3.5 PROSEDUR PENGUJIAN 

1. Tuas tekan  8 Stopper  

2. Silinder penghubung 9. Tonjolan penekan 

3. Batang tegak penyangga 10. Cetakan 

4. Batang tekan 11. Meja pendorong 

5. Pegas 12. Plat tegak 

6. Silinder pengarah 13. Lintasan 
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3.5.1 Metode Pelaksanaan Penelitian  

Metode pelaksanaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perancangan dan perhitungan alat  

 Tahap perancangan alat penting sekali dalam pembuatan alat. Mengetahui dan 

menganalisis terlebih dahulu sifat fisik bahan dan juga menganalisa teknik 

untuk menentukan dimensi alat, fungsional dan struktural alat yang dirancang. 

Alat yang dirancang ini menggunakan tenaga manusia sebagai tenaga 

penggeraknya, dengan demikian dilakukan juga penyesuaian dimensi alat dan 

sistem fungsionalnya terhadap data Antopometri dan Biomekanik orang 

Indonesia. Rancangan  alat yang didapatkan dibuat dalam suatu gambar detail 

yang akan digunakan dalam pembuatan alat.  

2.   Pembuatan alat cetak rengginang 

Pelaksanaan pembuatan alat pencetak rengginang dilakukan setelah  

perencanaan dan perhitungan selesai.  

3. Pengujian performansi alat pencetak rengginang. 

Pengujian alat pencetak rengginang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

pembuatan alat sesuai dengan yang direncanakan. Apabila ada kendala maka 

perlu diperbaiki bagian yang memiliki kekurangan tersebut. 

4. Pengujian ergonomika alat pencetak rengginang 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja alat. 

5.   Pengambilan data. 

    Pengambilan data disesuaikan dengan parameter yang diamati. 

 3.5.2 Parameter Pengujian  



1.   Mengetahui kapasitas produksi menggunakan alat pencetak (kg/jam) 

      Kapasitas alat ditentukan kecepatan pencetakan untuk setiap rengginangnya. 

Lama waktu yang dibutuhkan dari saat pemasukan bahan baku sampai 

pengeluaran rengginang. Persamaan yang digunakan untuk menentukan 

kapasitas alat ini tertera sebagai berikut : 

Kapasitas (buah/jam) =            Hasil (buah)  

                                                     Lama pencetakan (jam) 

  

       Mengetahui kapasitas produksi penggunaan alat dapat dibandingkan dengan 

kapasitas produksi penggunaan secara manual. 

2 Mengetahui kualitas hasil cetakan dari kegiatan penggunaan alat pencetak 

untuk menghasilkan produk rengginang. Kualitas yang diukur berdasarkan 

kategori utuh dan tidak utuh antara lain : 

a. Kategori utuh jika hasil produk bulatan sesuai diameter lubang cetakan dan 

sempurna 100% 

b. Kategori tidak utuh jika hasil bulatan produk tidak sesuai dengan diameter 

lubang cetakan  

Selain itu juga dihitung berdasarkan jumlah yang utuh saat pengujian. 

Persamaan perhitungan persentase keutuhan yaitu : 

                  Keutuhan =    Rata-rata jumlah utuh  x 100%. 

                                               Jumlah total 

    

3 Mengetahui kapasitas tenaga mekanis yang dibutuhkan dalam penggunaan alat 

pencetak rengginang ini. Rumus perhitungan pada Tabel 3 yaitu pada 

penyaluran tenaga dengan tangan. 



4.   Mengetahui ergonomika alat pencetak dengan cara mengukur denyut jantung 

dan beban kerja pemakai operator. Metode yang dipakai adalah metode Step  

Test.  

            Rumus : W =  m.g.h.f 

                                       60 

 

        Keterangan: 

W : beban kerja yang dipanggul objek (watt) 

m : berat badan objek dan alat yang dibawanya (kg) 

g : percepatan gravitasi bumi (9,81 m/det) 

h : tinggi tangga (0.4) 

f : frekwensi naik turun tangga (3 menit) 

 

3.5.3 . Diagram Pelaksanaan Kegiatan Penelitian  

Diagram pelaksanaan penelitian rancang bangun alat pencetak rengginang 

yang dimulai dengan studi lapang, permasalahan yang dihadapi UKM sehingga 

pada akhirnya perlu dibuat sebuah produk yang berupa prototype yang secara 

sistematis dijelaskan dalam diagram alir metode pelaksanaan peneltian 

ditunjukkan dalam Gambar  diagram alir dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Penelitian 
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3.5.4 . Prosedur Penggunaan dan Pengujian Alat  

1)  Bahan berupa nasi ketan dimasak dengan bumbu dengan suhu 70 º C 

2)  Papan cetakan yang terdiri dari 12 lubang ditaruh diatas meja gelinding.  

3)  Bahan di masukkan kedalam papan cetakan 12 lubang dengan menggunakan 

tangan atau soket (soket merupakan sejenis sendok tapi elastis dari plastik) 

lalu di ratakan semuanya. Bersamaan dengan masuknya bahan, stopwatch 

dinyalakan.  

4)  Meja gelinding didorong dengan adanya lintasan khusus menuju tonjolan-

tonjolan penekan. Lintasan ini terdapat stoppernya sehingga presisi dengan 

tonjolan penekan.   

5)  Handle atau tuas penekan di turunkan sehingga mendorong papan penekan 

yang terdapat tonjolan sehingga menekan bahan rengginang dengan 

penurunan 2 mm, lalu tuas diangkat kembali. 

5)   Meja pendorong ditarik menuju operator lagi, lalu papan cetakan diangkat.  

6)  Rengginang diambil dan dipindah ke wadah pengeringan setelah semua selesai 

stopwatch dimatikan. 

7)   Rengginang yang dihasilkan dikategorikan dengan kelas utuh dan tidak utuh  

8)   Ditimbang rata-rata berat produk rengginang yang dihasilkan. 

9)   Setelah operator menyelesaikan kegiatan diukur denyut jantungnya. 

10)  Mencatat data hasil pengujian. 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DESKRIPSI ALAT HASIL PERANCANGAN 

Alat pencetak rengginang semimekanis ini dirancang bertujuan untuk 

membantu proses pencetakan kerupuk beras (rice cracker) atau rengginang yang 

selama ini masih menggunakan cara manual. Alat yang dirancang dan 

dikonstruksikan dalam penelitian ini mempunyai beberapa bagian utama yang 

mendukung operasional kerjanya, antara lain bagian penekanan, bagian cetakan, 

bagian lintasan (rel), bagian meja pendorong dan meja alat.  Hasil rancangan alat 

secara lengkap beserta spesifikasinya dapat diuraikan sebagai berikut : 

  

Gambar 9. Alat Hasil Perancangan  
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Keterangan 

 

4.1.1 Rangkaian Penekan  

Alat pencetak rengginang ini memiliki rangkaian penekan yang terdiri 

dari tuas penekan, batang tekan, silinder pengarah, pegas dan papan penekan. 

Mekanisme kerja rangkaian ini yaitu tuas penekan menyalurkan gaya tekan 

yang diberikan ke batang tekan, batang tekan  mendorong papan tekan ke 

cetakan bahan. Gerak batang tekan secara vertikal dibantu oleh silinder 

pengarah agar tidak bergerak  menyimpang. Pegas terpasang langsung pada 

batang tekan dan berfungsi mengembalikan posisi batang tekan ke posisi 

semula setelah melakukan gerakan vertikal kebawah. Diameter kawat pegas 

sebesar 2,6 cm dengan tinggi pegas 22 cm. Tuas tekan dan batang tekan 

terbuat dari pipa hollow stainless stell berdiameter 2,5 cm.  Ujung tuas tekan 

yang bersentuhan dengan tangan operator dipasang handgrip untuk 

kenyamanan pengoperasian.  

Bagian penekanan terutama penghubung tuas tekan dan batang tekan 

dilakukan perubahan dari desain awal. Penghubung pada desain awal bagian 

atas batang tekan disambung dua plat kecil segi empat 2 cm x 3 cm dengan 

dilas, hasilnya kurang mendukung fungsi alat. Perubahan akhirnya dilakukan 

1. Tuas tekan  8 Stopper  

2. Silinder penghubung 9. Tonjolan penekan 

3. Batang tegak penyangga 10. Cetakan 

4. Batang tekan 11. Meja pendorong 

5. Pegas 12. Plat tegak 

6. Silinder pengarah 13. Lintasan 

7 Papan penekan 14. Meja alat 



dengan merubah bentuk penghubung tersebut pada Gambar 9 Nomor 2 agar 

tuas tekan bekerja lebih fleksibel. Penghubung terbuat dari plat yang dibentuk 

mengikuti diameter batang tuas tekan, mur baut juga digunakan untuk 

menyatukan batang tekan dengan penghubung tersebut.  

Papan penekan terbuat dari plat stainless stell, sedangkan tonjolannya 

terbuat dari bahan nilon yang anti lengket dengan bahan. Nilon  merupakan 

poliamida termoplastik dengan berat molekul tinggi. Titik leleh yang paling 

tinggi yaitu Nilon 66 dengan suhu 260°C (Hartomo dkk, 1992). Nilon 

mewakili hampir 25% dari produksi total serat dan sekitar 40% dari semua 

plastik teknik (Stevens, 2001). 

Papan penekan terdiri 2 bagian yaitu plat penghubung batang tekan dan 

plat tonjolan. Kedua bagian ini tidak terhubung permanen akan tetapi hanya 

dihubungkan dengan mur dan baut, sebab desain plat tonjolan ini dapat diganti 

sesuai keinginan operator menyesuaikan cetakan yang digunakan. Semua 

bagian dalam rangkaian penekan bergabung dengan penyangga tegak.  

Berdasarkan hasil pengamatan secara visual, rangkaian penekan ini 

berfungsi dengan baik. Tekanan untuk menekan bahan sebesar 1,2 kg/cm
2
 

dengan penurunan bahan sebesar 0,2 mm dari tinggi awal pemasukan. Nilai 

penurunan yang diharapkan tersebut dengan tekanan 1,2 kg/cm
2
 supaya stabil 

maka dibuat stopper agar tekanannya tidak berubah-ubah. Stopper ditunjukkan 

pada Gambar 9 Nomor 8 dibuat dari nilon yang dipasang pada mur baut 

bagian sisi kanan dan kiri plat penekan.  

 



4.1.2 Cetakan bahan 

Cetakan bahan rengginang terbuat dari pipa dan plat stainless stell. 

Rengginang termasuk bahan pangan sehingga segala sesuatu yang bersentuhan 

dengannya harus food grade, maka dari itulah dibuat dari bahan stainless stell. 

Lubang cetakan yang dbuat berbentuk lingkaran dengan diameter 4,5 cm 

sebanyak 12 buah. Jarak antara satu dengan yang lainnya sebesar 2 cm. Sisi 

kiri dan kanan cetakan bahan dibuat pegangan juga terbuat dari bahan 

stainless steel juga.  

 

Gambar 10. Papan Cetakan 

Penelitian ini bentuk cetakan mengikuti bentuk umum yang ada 

dimasyarakat. Pengembangan bentuk lubang cetakan bisa menyesuaikan 

sesuai keinginan seperti bentuk kotak, telor, hati dan lain sebagainya. 

 

4.1.3 Meja Pendorong  

Meja pendorong berfungsi untuk menaruh sementara cetakan bahan 

sebelum ditekan dengan rangkaian penekan. Meja ini akan bergerak maju dan 

mundur, mundur saat pengisian bahan dan maju saat akan proses penekanan. 

Gerakannya dikendalikan oleh operator dan tidak akan menyimpang dari jalur 



sebab meja ini berada pada lintasan atau rel alat pencetak hasil desain. Roda 

bergeraknya meja terbuat dari bearing dengan diameter 3,6 cm dan tebal 1 cm. 

Tinggi meja sebesar 8 cm dari roda bearing ke alas meja. Bagian alas meja 

atas dipojok kiri dan kanan belakang dibuat siku yang berfungsi menahan 

cetakan agar presisi dan tidak jatuh saat gerakan maju dan mundur.  

 

Gambar 11. Meja Pendorong 

 

4.1.4 Lintasan atau Rel 

Lintasan digunakan membantu meja pendorong bergerak sesuai 

rancangan. Lintasan ini memiliki fungsi sama seperti rel kereta api.  

Pendesainan rel ini terbagi dari tekukan plat untuk roda dengan jarak 1 cm, 

tinggi plat 7,9 cm dari bawah. Lintasan ini ada 2 bagian yaitu disisi kanan dan 

sisi kiri.  

 

Gambar 12. Desain Lintasan 



4.1.5 Meja Alat  

Meja alat merupakan tempat terangkainya bagian penekanan, cetakan, 

rel dan meja gelinding. Rancangan meja alat terdapat perubahan ukuran 

panjang dari 100 cm menjadi 90 cm. Perubahan ini menyesuaikan panjang 

lintasan, dan juga untuk memperkecil meja agar lebih praktis. Meja ditutup 

dengan plat stainless stell sesuai ukuran desain. Bagian kaki meja dibuat dari 

besi siku ukuran 3x3 cm.  

 

4.2 KARAKTERISTIK ALAT PENCETAK SEMIMEKANIS 

4.2.1 Performa Alat Pencetak Rengginang  

Alat pencetak rengginang semi mekanis ini secara luas belum ditemui 

dimasyarakat. Desain alat ini mengintroduksi dari sistem kerja cup sealer 

untuk melekatkan plastik penutup pada gelas minuman. Prinsip kerja alat 

tersebut menekan obyek dengan tekanan tertentu secara vertikal melalui 

gerakan tangan operator. Hasil pengamatan diketahui bahwa alat pencetak 

rengginang ini bekerja sesuai dengan yang direncanakan, gerakan yang 

dihasilkan sudah sesuai.  

Gerak meja pendorong dapat bekerja maju dan mundur dengan baik 

pada lintasan. Adanya lintasan menjadikan meja berfungsi sesuai jalur yang 

direncanakan. Roda bearing memudahkan gerakan meja pendorong menuju 

titik berhenti. Cetakan rengginang rencana awal terbuat dari kayu, dengan 

diubah bahan stainless stell menjadi lebih tahan lama, selain itu bahan ini 



tepat untuk produk-produk makanan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan 

bagian-bagian alat pencetak sebagian besar terbuat dari bahan stainless stell. 

 Alat ini dirancang untuk meningkatkan produksi dengan tetap 

menjaga kualitas dari rengginang yang dihasilkan. Rengginang berkualitas 

jika butir-butir nasi saling bergabung dan melekat satu dengan yang lain, maka 

dari itulah proses pemasukan bahan masih secara manual. Proses pemasukan 

secara manual tetap dilakukan sebab pada pengujian Pranata dkk (2009) ketika 

bahan 5 kg dimasukkan bersama-sama ke dalam hopper lalu ditekan secara 

langsung, hasil rengginangnya menjadi sangat padat seperti batako. 

Berdasarkan pengujian itulah dapat disimpulkan untuk menjaga kualitas 

rengginang, metode pemasukan yang baik adalah masih manual. Peningkatan 

produksi dilakukan dengan cara melakukan efisiensi penekanan bahan secara 

bersama-sama, sebab kondisi dilapang ternyata yang memperlama proses 

produksi adalah waktu penekanan.        

 

4.2.2 Kenyamanan Penggunaan  

 Alat ini didesain menyesuaikan operator yang akan mengoperasikan 

alat pencetak semimekanis ini. Penggunaan alat ini dapat dilakukan oleh 

operator baik dalam kondisi berdiri maupun posisi duduk, tetapi dalam 

pengujian alat ini dipakai posisi berdiri sebab dalam keadaan tersebut operator 

akan lebih fokus pada kerja daripada yang lain sehingga tujuan meningkatkan 

kapasitas produksi tercapai.   



                                                          

 

 Gambar 13. Proses Pemasukan dan Penekanan Bahan 

 

Pada Gambar 13 dapat dilihat operator dalam penggunaan alat 

pencetak, awalnya bahan dimasukkan pada 12 bulatan cetakan menggunakan 

cara manual, selanjutnya proses tekanan dilakukan secara bersama-sama, 

terakhir hasil pencetakan dipindah pada tempat pengeringan. Proses 

penekanan supaya seragam dibuat stopper sehingga operator tidak perlu 

mengkuatirkan tinggi hasil pencetakan. Penekanan yang ringan dengan 

menggunakan tuas penekan membuat operator nyaman tidak perlu menekan 

satu-persatu. 

 

4.3. KAPASITAS ALAT PENCETAK  

 Kapasitas alat pencetak rengginang semimekanis ini didasarkan pada 

kebutuhan waktu pencetakan. Lama pencetakan terhitung sejak bahan baku 

dimasukkan kedalam lubang cetakan, bahan dilakukan penekanan hingga 

rengginang yang dihasilkan dipindah pada tempat pengeringan. Operator 



sebanyak 5 orang dilakukan pengujian sebanyak 3 kali ulangan untuk menentukan 

kapasitas alat. Hasil pengujian rata-rata dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.  

Tabel 5. Lama Waktu Proses Pengujian Alat  

 

 

 

 

 

 Data yang tertera diatas menunjukkan bahwa dalam sekali proses 

pengujian dengan menghasilkan 12 buah rengginang setiap operator memiliki 

kebutuhan waktu yang berbeda. Perbedaan kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

usia yang berbeda pada masing-masing operator, terlihat pada Operator 1 yang 

paling muda berusia 30 tahun membutuhkan waktu yang lebih sedikit 

dibandingkan operator yang lain yang usianya lebih tua. Faktor yang lain sesuai 

Lampiran 5 saat dilakukan 3 kali ulangan semakin lama penggunaan alat rata-rata 

waktu yang dibutuhkan semakin menurun. Hal ini disebabkan awal penggunaan 

alat operator masih belajar sehingga dapat dilihat kebutuhan waktu untuk 

mencetak bahan masih besar, tapi pada ulangan kedua dan ketiga karena operator 

sudah terbiasa maka terlihat penurunan waktu kebutuhan. Apabila hal tersebut 

dilakukan berulang-ulang dalam selang waktu lama maka operator akan semakin 

terampil sehingga kebutuhan waktu semakin menurun.  

Data pada Lampiran 5 didapatkan rata-rata besarnya kapasitas pengerjaan 

menggunakan alat pencetak dari 5 Operator sebesar 8,6 dtk/buah. Adapun bila 

Operator Lama proses 

rata-rata (dtk)  

1 91,6 

2 121,3 

3 102,6 

4 107 

5 99,6 



perjam akan diperoleh 372 buah dengan perhitungan adanya jeda waktu rata-rata 

10 detik operator untuk persiapan proses pencetakan selanjutnya. Rata-rata berat 

rengginang sebesar 2 gram dengan ketinggian 0,7 cm. Hasil pengukuran diatas 

meningkat dibandingkan dengan pencetakan rengginang secara manual. Secara 

manual, kapasitas pengerjaan pencetakan rengginang rata-rata 13,9 dtk/buah atau 

259 buah/ jam dengan berat rata-rata 1,8 gr dan tinggi 0,73 cm.  

          Keunggulan pencetakan rengginang dengan alat dibandingkan dengan 

manual tradisional antara lain kapasitas yang lebih banyak, berat dan tinggi 

produk lebih sama serta bentuknya seragam. Adapun persamaannya adalah proses 

pemasukan bahan pada cetakan masih menggunakan cara manual dengan tujuan 

menjaga kualitas rengginang. Hasil kapasitas pengujian alat pencetak ini jauh 

lebih besar dibandingkan kapasitas pengujian penelitian Pranata dkk (2009) per 

jamnya meningkat 72 buah. 

 

4.4 KUALITAS HASIL PENCETAKAN 

Hasil dari pencetakan rengginang ini dibagi menjadi kategori utuh dan 

tidak utuh. Hasil rengginang kategori utuh apabila diameter bulatan sesuai dengan 

ukuran diameter lubang cetakan, bila tidak sesuai maka masuk kategori tidak 

utuh. Pada pengujian ini ketebalan hasil sudah ditentukan yaitu setebal 0,7 mm. 

Pembagian hasil pencetakan menjadi beberapa kategori ini bertujuan untuk 

mengelompokkan hasil cetakan yang sempurna dan tidak sempurna serta 

mengetahui berapa persentase keberhasilan dari proses pencetakan tersebut. 



 

Gambar 14. Hasil pencetakan rengginang 

 

 Nilai pada kategori tersebut dinilai berdasarkan visualisasi bentuk pada 

hasil produk setelah dilakukan pencetakan. Hasil pengamatan dapat diketahui 

bahwa ketebalan hasil dari proses pencetakan sudah sesuai dengan penyetelan 

stopper yang dilakukan sebesar 0,7 cm, sedangkan kualitas pencetakan dalam 

berbagai kelompok dapat dilihat pada Lampiran 7. Berdasarkan Lampiran 7 dapat 

diketahui kualitas hasil pencetakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Hasilnya seragam dengan kualitas utuh lebih mendominasi.   

Tabel 6.  Persentase Keutuhan  

 

 

 

 

 

Jika nilai pada Tabel 6 dimasukkan kedalam grafik hubungan antara 

operator dan persentase keutuhan hasilkan dapat dilihat pada Gambar 15 sebagai 

berikut : 

Operator Lama proses (dtk) Ketinggian 

(cm) 

Keutuhan  

(%) 

1 91,6 0,7 77,77  

2 121,3 0,7 88,89  

3 102,6 0,7 80,5  

4 107 0,7 80,55  

5 99,6 0,7 75  



 

Gambar 15. Grafik persentase keutuhan 

 Diperoleh nilai untuk masing-masing operator antara lain operator 1 

sebesar  80,55 %; operator 2 sebesar 88,89 %; operator 3 sebesar 77,77 %; 

operator 4 sebesar 75 % dan operator 5 sebesar 80,5 %.  Nilai persentase yang 

berbeda-beda tersebut dari segi keutuhan dapat dianalisa bahwa semakin lama 

waktu pengerjaan semakin kualitasnya baik sebab operator lebih teliti dalam 

menjaga kualitas rengginang. Menurut Kurniawan (1997) persentasi keutuhan 

dalam mengukur kualitas hasil salah satunya sangat dipengaruhi oleh lamanya 

waktu pengerjaan operator dalam menghasilkan produk. Kualitas selain dinilai 

dari bentuk rengginang basah juga dinilai dari mengembangnya rengginang 

setelah penggorengan, hasilnya rengginang dapat berkembang bentuknya sebesar 

dua kali lipat dari ukuran semula. Ditinjau dari kerenyahan produk, rengginang 

yang dihasilkanpun memiliki kerenyahan yang baik dan berkualitas. 

 

4. 5 PENGUKURAN TENAGA 

 Kebutuhan tenaga dalam pengoperasian suatu alat secara manual dapat 

ditinjau dari segi tenaga total tubuh (laju metabolisme) dan tenaga mekanismenya.  
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Jadi dalam pengukuran tenaga yang digunakan dalam pengoperasian alat ini akan 

dibedakan atas kebutuhan tenaga mekanis dan kebutuhan total tubuh. Perhitungan 

ini akan menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga dalam pengoperasian alat dan 

besarnya beban kerja yang dihasilkan. 

 Pengukuran kebutuhan tenaga mekanis, dilakukan dengan mengkonversi 

data yang dihasilkan dalam persamaan-persamaan tenaga. Besarnya kebutuhan 

tenaga ini ditentukan oleh jenis anggota tubuh yang digunakan dan lama waktu 

penyaluran tenaga. Pengukuran tenaga total tubuh dilakukan dengan metode 

konversi laju denyut jantung. Persamaan konversi yang digunakan merupakan 

persamaan hasil perhitungan  terhadap data dilapangan. Metode pengukuran yang 

digunakan adalah metode step test dengan menggunakan Alat Tensiometer.   

4.5.1 Pengukuran Tenaga Mekanis 

 Penentuan tenaga mekanis diperoleh dari data-data yang dilakukan saat 

pengujian, dari nilai-nilai tersebut dikonversi dengan persamaan-persamaan 

tenaga pada literatur. Besarnya kebutuhan tenaga ini ditentukan oleh jenis anggota 

tubuh yang digunakan dan lam waktu penyaluran tenaga dalam hal ini adalah 

tangan operator. Besarnya tenaga mekanis operator pada saat pengujian alat ini 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada Tabel 3. 

 Pengukuran besarnya tenaga mekanis alat pencetak dihitung berdasarkan 

penyaluran tenaga melalui tangan untuk aktivitas penekanan bahan, mendorong 

serta menarik meja bahan. Besarnya tenaga mekanis untuk oleh masing-masing 

operator dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 

 



Tabel 7. Data Besarnya Tenaga Mekanis 

 

 

 Besarnya tenaga mekanis terukur ini dinyatakan dalam Watt atau dalam 

kkal/mnt dengan konversi besaran, 1 Watt setara dengan 69,44 kkal/mnt. 

Besarnya tenaga mekanis operator 1 sebesar 4,55 kkal/mnt;  operator 2 sebesar 

4,37 kkal/mnt; operator 3 sebesar 4,45 kkal/mnt; operator 4 sebesar 4,48 kkal/mnt;  

operator 5 sebesar 4,49 kkal/mnt, dengan rata-rata 5 operator 4,46 kkal/mnt. Data 

besarnya tenaga mekanis tersebut menurut McCormick and Sanders (1987) maka 

penggunaan alat pencetak ini tergolong tingkat kerja ringan, sebab energi yang 

dikeluarkan waktu penyaluran tenaga dengan tangan kecil dikarenakan jarak 

penekan dengan cetakan hanya berjarak hanya 3 cm saat proses penekanan.  

4.5.2 Pengukuran Tenaga Total Tubuh 

 Besarnya tenaga total tubuh operator saat pengoperasian alat, ditentukan 

dengan menghitung laju denyut jantungnya. Pengukuran denyut jantung diukur 

dengan Alat Tensiometer. Alat ini di letakkan dipergelangan tangan lalu 

ditempelkan pada dada sejajar dengan jantung. Frekuensi denyut jantung langsung 

dapat dibaca pada display dengan satuan bit per menit. Nilai denyut jantung 

menunjukkan kenaikan mulai perlakuan sampai nilai konstan. Pengukuran yang 

dicatat adalah nilai konstan. Perhitungan denyut jantung dapat dilihat dibawah ini. 

Operator Waktu pengaluran 

tenaga (detik) 

Tenaga mekanis 

(kkal/menit) 

1 23,54 4,55 

2 26,11 4,37 

3 24,91 4,45 

4 24,47 4,48 

5 24,39 4,49 

Rata-rata 24,68 4,46 



Tabel 8. Perhitungan Denyut Nadi 

Operator 
Umur 
(Thn) 

DNI 
(Denyut/Menit) 

DNK 
(Denyut/ Menit) 

1 30 76 93 

2 53 72 90 

3 33 85 99 

4 45 71 96 

5 49 78 94 

Rerata 42 76 94 

Keterangan : 

DNI : Denyut Istirahat 

DNK : Denyut Jantung Kerja    

 

      Berdasarkan pengukuran denyut jantung dilapang dapat diketahui 

besarnya nilai denyut jantung istirahat dan denyut jatung saat kerja masing- 

masing  operator yang dijabarkan pada Tabel 8. Hasil pengukuran denyut jantung  

masing masing operator ditunjukkan pada Gambar 16 dibawah ini. 

 

Gambar 16. Grafik Denyut Nadi Operator 

Gambar 16 merupakan grafik yang menyatakan besarnya nilai DNK, DNI, 

dari masing-masing operator. DNK ( Denyut Nadi Kerja) lebih besar dari DNI 

(Denyut nadi Istirahat) karena DNI menunjukkan dimana pada kondisi saat 
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jantung berdenyut normal. Selain itu juga dilakukan pengukuran besarnya denyut 

nadi saat bekerja. Berdasarkan hasil pengukuran besarnya DNK dari masing-

masing operator, sebagian besar menunjukkan nilai antara 75-100 denyut/menit. 

Pada rentang ini pekerjaan mencetak rengginang dapat dinyatakan sebagai 

pekerjaan ringan, frekuensi denyut jantung untuk beban kerja berat yaitu antara 

75-100 denyut/menit sesuai klasifikasi tingkat beban kerja McCormick and 

Sanders (1987). 

Besarnya denyut jantung operator tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang paling mempengaruhi adalah faktor somatis 

yaitu jenis kelamin wanita, umur rata-rata 35 tahun, ukuran tubuh, dan kondisi 

kesehatan yang baik. Faktor eksternal antara lain lingkungan kerja yang nyaman 

tanpa tekanan. 

 

4.5.3. Pengukuran Beban Kerja dengan Metode Step Test 

 Penelitian dengan metode step test ini dilakukan bertujuan mengukur 

denyut jantung operator untuk menentukan tingkat beban kerja fisik dengan cara 

pekerja melakukan aktivitas naik turun bangku. Ketinggian yang dipakai 40 cm, 

pemilihan ketinggian ini disesuaikan dengan tinggi tubuh objek sehingga tidak 

terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pada waktu pelaksanaan step test untuk 

setiap kali ulangan. Metode step test untuk penelitian ini dilakukan dengan cara 

antara lain disiapkan bangku setinggi 40 cm untuk menguji step test. Masing-

masing operator melakukan gerakan naik turun bangku sebanyak 3 kali ulangan 

dengan lama masing-masing ulangan waktu 3 menit dan diberi istirahat 3 menit 



sebelum. Setelah melakukan step test diukur denyut jantungnya dengan 

Tensiometer.  Penelitian step test ditunjukkan dalam Gambar 17 dibawah ini : 

 

Gambar 17. Operator melakukan step test  

   

Hasil pengukuran masing-masing ulangan ditunjukkan dalam lampiran 8. 

Nilai rata-rata tingkat beban kerja fisik operator dari step test ditunjukkan dalam 

Tabel 9 dibawah ini.  

Tabel 9. Perhitungan Tingkat Beban Kerja Fisik 

Operator Denyut Jantung Kkal/mnt 

1 94 2,74 

2 91 2,67 

3 98 2,89 

4 97 2,75 

5 93 2,72 

Rata-rata 95 2,76 

 



Pada Tabel 9 tampak bahwa denyut jantung rata-rata 95 denyut/menit. 

Berdasarkan besar denyut jantung tersebut berada pada tingkat beban kerja fisik 

ringan, yaitu frekuensi antara 75-100 denyut/menit yang didasarkan pada Tabel 4. 

Frekuensi denyut jantung itu naik dikarenakan adanya kegiatan aktivitas tenaga 

yang dikeluarkan oleh operator. Hasil perhitungan pada Tabel 9 yang dilakukan 

untuk mengerjakan step test, kebutuhan energi yang di alami operator rata–rata 

2,76 kkal/menit. Tingkat beban kerja yang di alami operator tergolong dalam 

tingkat kerja ringan berdasarkan klasifikasi kerja dengan parameter konsumsi 

energi menurut McCormick and Sanders (1987). 

Tingkat beban kerja fisik yang dialami operator pencetak rengginang 

sebagian besar berada pada tingkat beban kerja fisik ringan. Nilai tersebut 

disebabkan memang dalam penggunaan alat ini tidak banyak tenaga yang 

dibutuhkan, rata-rata tenaga digunakan pada saat kegiatan penekanan tetapi proses 

ini tidak memerlukan konsumsi energi yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Kegiatan perancangan dan penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat 

diambil kesimpulan antara lain : 

1. Alat Pencetak Rengginang Semimekanis ini memiliki bagian utama yang 

mendukung operasional kerjanya, antara lain bagian penekanan, bagian 

cetakan, bagian lintasan (rel), bagian meja gelinding dan meja alat. Secara 

umum rancangan alat ini sudah sesuai perencanaan awal dan dapat bekerja 

dengan baik. 

2. Pengujian alat pencetak ini dilapang diperoleh hasil diantaranya : 

a. Kapasitas produksi rengginang sebesar 372 buah/jam,  

b. Kapasitas tenaga ditinjau dari pengukuran mekanis yang dihasilkan rata-

rata nilai 4,46 kkal/mnt sedangkan diukur dari pengukuran tenaga total 

tubuh terutama denyut jantung kerja (DNK) rata-rata dihasilkan nilai 94 

denyut/menit. Berdasarkan kedua nilai tersebut beban kerja fisik alat ini 

tergolong ringan. Metode step test beban kerja fisik juga tergolong 

pekerjaan ringan.  

c. Kualitas hasil pencetakan kualitas sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Hasilnya seragam dengan dominan kualitas utuh dan baik dengan 

persentase keutuhan rata-rata 80%.  

 

 



5.2  SARAN 

1.  Bentuk cetakan supaya dibuat lebih rapat, agar lebih efektif dan hasilnya lebih 

banyak dalam setiap kali proses pencetakan. Kalau dalam penelitian ini 

bentuknya hanya bulat disarankan dapat dibuat dengan bentuk lain seperti 

kotak, bulat telor dan hati. 

2.  Ukuran cetakan, meja pendorong supaya dibuat lebih besar agar hasilnya juga 

lebih banyak. 

3.  Penelitian ini masih sebatas semimekanis diharapkan selanjutnya dirancang 

alat yang lebih otomatis dengan tetap menjaga kualitas rengginang yaitu 

renggang, menempel tapi tidak terlalu padat.  
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LAMPIRAN 1. ALAT PENCETAK TAMPAK SAMPING  

 

 

 
 

 

 

 



LAMPIRAN 2. ALAT PENCETAK TAMPAK DEPAN 

 

 

 
 

 



LAMPIRAN 3. ALAT PENCETAK TAMPAK ATAS 

 

 

 
 

 

 



LAMPIRAN 4. DATA DESKRIPSI OPERATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator Nama 

Operator 

Usia  

(Tahun) 

Berat 

(Kg) 

Tinggi 

(Cm) 

 

1 

 

Ibu Nita 

 

31 

 

 

55 

 

150 

 

2 

 

Ibu Namah 

 

53 

 

58 

 

150 

 

3 

 

Ibu Sulis 

 

33 

 

58 

 

152 

 

4 

 

Ibu Endang  

 

45 

 

60 

 

149 

 

5 

 

Ibu Mutiah 

 

50 

 

57 

 

150 



LAMPIRAN 5.  DATA PENCETAKAN RENGGINANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator Nama 

Operator 

Usia  

(Tahun) 

Ulangan Waktu Pengerjaan  

(detik) 

Alat Pencetak  Manual 

 

1 

 

Ibu Nita 

 

30 

 

I 100 180 

II 90 165 

III 85 160 

 

2 

 

Ibu Namah 

 

53 

I 114 215 

II 122 190 

III 128 170 

 

3 

 

Ibu Sri 

 

45 

I 125 166 

II 100 155 

III 83 167 

 

4 

 

Ibu Mutiah 

 

49 

I 121 150 

II 95 155 

III 105 160 

 

5 

 

Ibu Sulis   

 

33 

I 103 150 

II 103 165 

III 93 170 

Rata-rata (detik) 1558 2518 

Rata-rata /12 lubang (detik) 104  168  

Rata – rata satu buah (detik) 8,6     13,9 



LAMPIRAN 6. DATA PENYALURAN TENAGA MEKANIS  

Ulangan Waktu Terukur (detik) 

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 

I 7,91 9,23 8,42 8,54 7,84 

II 7,86 8,62 8,5 7,81 8,32 

III 7,77 8,26 7,99 8,12 8,23 

Total 23,54 26,11 24,91 24,47 24,39 

 

Tenaga Mekanis :  

Watt = 1.5 t
-0.4

 x 746   ( t dalam detik) 

Operator 1  

Tenaga Mekanis = 1.5 (23,54)
-0.4

 x 746    

     = 4,55 Watt 

Operator 2  

Tenaga Mekanis = 1.5 (26,11)
-0.4

 x 746    

     = 4,37 Watt 

Operator 3  

Tenaga Mekanis = 1.5 (24,91)
-0.4

 x 746    

     = 4,45 Watt 

Operator 4 

Tenaga Mekanis = 1.5 (24,47)
-0.4

 x 746    

     = 4,48 Watt 

Operator 5  

Tenaga Mekanis = 1.5 (24,39)
-0.4

 x 746    

     = 4,49 Watt 



LAMPIRAN 7.  DATA KUALITAS HASIL PENCETAKAN 

 

 

                  Keutuhan =    Rata-rata jumlah utuh  x 100%. 

                                               Jumlah semua 

 

Operator 1  

 % Keutuhan =      29    x 100 % 

        36 

                                 =  80,55 % 

 

Operator 2  

 % Keutuhan =      32   x 100 % 

        36 

                                 =  88,89 % 

Operator 3  

 % Keutuhan =      28    x 100 % 

        36 

                                 =  77,77 % 

Operator 4  

 % Keutuhan =      27    x 100 % 

        36 

                                 =  75 % 

 

 

 

Operator Ketinggian 

(cm) 

Berat  

rata-rata 

(gr) 

Ulangan Kualitas hasil  

(buah) 

Utuh Tidak utuh 

 

1 

 

0,7 

 

2 

I 8 4 

II 9 3 

III 12 - 

 

2 

 

0,7 

 

2,1 

I 9 3 

II 12 - 

III 11 1 

 

3 

 

0,7 

 

1,8 

I 11 1 

II 9 3 

III 8 4 

 

4 

 

0,7 

 

2 

I 9 3 

II 11 2 

III 7 5 

 

5 

 

0,7 

 

1,9 

I 10 2 

II 9 3 

III 10 2 



Operator 5  

 % Keutuhan =      29    x 100 % 

        36 

                                 =  80,55 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 8. DATA TINGKAT BEBAN KERJA FISIK  

Rumus W = (m.g.h.f)/ 60 

Dimana:   W : beban kerja yang dipanggul objek (watt) 

     m : berat badan objek dan alat yang dibawanya (kg) 

     g : percepatan gravitasi bumi (9,81 m/det) 

     h : tinggi tangga (0.4) 

     f : frekwensi naik turun tangga (3 menit) 

 

Ulangan 1 

Operator m (berat) f(langkah/menit) W (Watt) 

1 55 53 190,64 

2 58 49 185,86 

3 58 56 212,42 

4 60 49 192,27 

5 57 51 190,12 

 

W1 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (55 x 9,81 x 0,4 x53)/ 60 

      = 190,64 Watt 

      = 2,74 kkal/mnt 

 

W2 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 49)/ 60 

      = 185,86 Watt 

      = 2,67 kkal/mnt 

 

W3 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 56)/ 60 

      = 212,42Watt 

      = 3,06 kkal/mnt 

 

W4 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (60 x 9,81 x 0,4 x 49)/ 60 

      = 192,27 Watt 

      = 2,77 kkal/mnt 

 

 



W5 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (57 x 9,81 x 0,4 x 51)/ 60 

      = 190,12 Watt 

      = 2,74 kkal/mnt 

 

Ulangan 2 

Operator m (berat) f(langkah/menit) Usaha(Watt) 

1 55 54 194,24 

2 58 50 189,66 

3 58 52 197,25 

4 60 49 192,28 

5 57 51 190,12 

 

W1 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (55 x 9,81 x 0,4 x54)/ 60 

      = 194,24 Watt 

      = 2,79 kkal/mnt 

 

W2 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 50)/ 60 

      = 189,66 Watt 

      = 2,73 kkal/mnt 

 

W3 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 52)/ 60 

      = 197,25 Watt 

      = 2,84 kkal/mnt 

 

W4 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (60 x 9,81 x 0,4 x 49)/ 60 

      = 192,27 Watt 

      = 2,77 kkal/mnt 

 

W5 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (57 x 9,81 x 0,4 x 51)/ 60 

      = 190,12 Watt 

      = 2,74 kkal/mnt 

 

 

 



Ulangan 3 

 

Operator m (berat) f(langkah/menit) Usaha(Watt) 

1 55 52 187,04 

2 58 48 182,07 

3 58 51 193,45 

4 60 48 188,35 

5 57 50 186,39 

 

W1 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (55 x 9,81 x 0,4 x 52)/ 60 

      = 187,04 Watt 

      = 2,69 kkal/mnt 

 

W2 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 48)/ 60 

      = 182,07 Watt 

      = 2,62 kkal/mnt 

 

W3 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (58 x 9,81 x 0,4 x 51)/ 60 

      = 193,45 Watt 

      = 2,78 kkal/mnt 

 

W4 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (60 x 9,81 x 0,4 x 48)/ 60 

      = 188,35 Watt 

      = 2,71 kkal/mnt 

 

W5 = (m.g.h.f)/ 60 

      = (57 x 9,81 x 0,4 x 50)/ 60 

      = 186,39 Watt 

      = 2,68 kkal/mnt 

 

 

 

 

 

 



Perhitungan rata-rata tingkat beban kerja fisik 

Wx  = Wx (ulangan 1) + Wx (ulangan 2) + Wx (ulangan 3)   

                                   3 

 

W1 = 2,74 + 2,79  + 2,69 

                      3 

      = 2,74 Kkal/mnt 

 

W2 = 2,67 + 2,73  + 2,62 

                      3 

      = 2,67 Kkal/mnt 

 

W3 = 3,06 + 2,73  + 2,78 

                      3 

      = 2,89 Kkal/mnt 

 

W4 = 2,77 + 2,77  + 2,71 

                      3 

      = 2,75 Kkal/mnt 

 

W5 = 2,74 + 2,74  + 2,68 

                      3 

      = 2,72 Kkal/mnt 

 

Wrata  = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 

                                5      

            =  2,74  + 2,67  + 2,89  + 2,75  + 2,72 

                                           5      

            =  2,76 Kkal/mnt 

 

 

 

 



LAMPIRAN 9. PERHITUNGAN PEGAS 

 

Dimensi dan ketentuan yang digunakan pada pegas adalah  

Diameter kawat (d)  = 1,4 mm 

Diameter rata-rata lilitan (D) = 25 mm 

Tinggi pegas (H)  = 220  mm 

Jumlah lilitan efektif (n) = 9 lilitan 

Modulus of Rigidity (G) = 8 x 10
3 
kg/mm

2 

1. δ = H – (N . d) 

dimana : N = n + (I,5 sampai 2) 

               N = 9 + 2 = 11 

δ = 220  - (11 . 1,4) 

   = 220  -  (15,4)  

   = 204,6 mm 

 

2. k = (G . d
4
) / (8 . n. D

3
) 

k = [(8 . 10
4
 kg/mm

2
) . (1.4 mm)] / [8 . 9 (25)

3
] 

   = (30732,8 kg/mm
2
) / (1125000 mm

3
) 

   = 0,027 kg/mm 

 

3. Wt = k . δ 

      =  0,027 kg/mm. 204,6 mm 

      = 5,52 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 10. PERHITUNGAN MASSA TUAS DAN BATANG TEKAN 

 

Massa Tuas tekan dan batang tekan dicari dengan menggunakan persamaan : 

             mx = Vx . Bjx 

Dimana : 

  Vx  = Volume bahan x 

  Bjx = Berat jenis bahan x (untuk baja ; 7,85 x 10
-6 

 kg/mm
3
)  

  t batang tekan = 260 mm 

             t tuas tekan     = 500 mm 

 

1. Massa batang tekan (m1) 

m1  = (π.r
2
. t) . (7,85 x 10

-6 
 kg/mm

3
) 

      = (3,14. (12,5)
2
. 260). (7,85 x 10

-6 
) 

      = 1,0013 kg 

2. Massa tuas tekan (m2) 

M2  = (π.r
2
. t) . (7,85 x 10

-6 
 kg/mm

3
) 

      = (3,14. (12,5)
2
. 500). (7,85 x 10

-6 
) 

      = 1,9257 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 11. PERHITUNGAN TEKANAN RENGGINANG 

Pengukuran tekanan bahan rengginang dengan menggunakan alat Braziliant test. 

Bertujuan mengetahui tekanan yang ideal dan mengetahui berapa penurunannya.  

 

 

 

Dimana : F = Gaya (N) 

    D = Diameter (cm) 

    l  = tebal (cm) 

 

Hasil perhitungan : 

F = 5.93  

D = 4.5 cm 

l = 0.7 cm 

 

Jadi : 

 

 

    =   11,8  

        9,891 

            

    = 1,2 kg/cm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 12. PERANCANGAN ALAT DAN PENELITIAN  

 

Foto Merancang Meja Alat 

 

 

Foto Membuat Bagian Penekanan 

 



 

Foto Pembuatan Papan Penekan 

 

 

Foto perangkaian bagian-bagian alat  

 



 

Foto Saat Penelitian 

 

 

Foto Rengginang Utuh 

 

 



 

Foto Rengginang yang Tidak Utuh 

 

 

Bersama Bapak Faiz dan Bapak Radite dari RAMP-IPB 

 

 

 



LAMPIRAN 13. DOKUMENTASI PROSES PENCETAKAN  

 
                                                                        

Foto Proses Pemasukan Bahan 

 

 

 

 
 

Foto Proses Penekanan 

 

 

 



 
 

Foto Proses Pengangkatan Cetakan                         

 

 

 

 

 
 

Foto Proses Pemindahan Rengginang 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                       

Foto Produk Saat Penjemuran 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto Produk dipacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 14. LOKASI PENELITIAN LAPANG 

 

 

Foto Papan Depan Menuju Lokasi 

 

 

 
 

Foto Papan Sentra Industri Rengginang 

 

 

 

 



LAMPIRAN 15. HARIAN JAWA POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alhamdulillah syukurku aku panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi besar 

Muhammad SAW  atas semuanya petunjukNya. 

 

Teruntuk Ayah Ibuku tercinta,.Karya sederhanaku ini kupersembahkan sebagai penyeka 

keringat dan air mata kalian selama ini, karena kalian aku dapat melakukan semuanya. Maafkan 

anakmu selama ini banyak mengecewakan kalian, kurang berbakti, jarang membantu pekerjaan 

dirumah bahkan hingga molor kuliah dari target yang telah tersampaikan. Ayah ibuku dalam lubuk 

hatiku terdalam aku sangat sayang dan bangga pada kalian. Untuk ibuku tercinta, terima kasih atas 

do’a yang tak pernah henti. Peluk sayang ku kepada Ponakan-Ponakan ku tercinta, 

“Ari,Reja,Dila,Vira”, yang selalu menghibur karena tingkah lucu kalian ketika aku 

pulang ke Rumah.  

 

Terimakasih kepada RAMP-IPB BOGOR 
Telah memberikan fasilitas yang sungguh luar biasa        (i-STEP 2009 

dan Pre_mentoring Program 2009) pada saya. Saya sadari belum bisa 

memberikan yang terbaik, Tapi RUH Technopreneurship takkan hilang dari pikiran 

dan hati saya. Saya haturkan terimakasih kepada Pak Aji Hermawan, Pak ono, 

Pak Faiz, Pak Eko atas ilmu dan pemberian fasilitasnya. Pak Radite, Pak 

Subarna makasih atas bimbingan selama Pre-Mentoring. Pak Desrial, Pak Wawan, 

Pak Dewa, Pak Agung atas penyampaian Ilmu-ilmunya. Dan terakhir  Mbak 

Endah yang sabar, baik, dan murah senyum, maaf ya mbak saya selalu 

nyusahin.   

 

Teman-teman Pre-Mentoring 2009 :  

Lilik (UMS) makasih kawan jadi teman cerita…Purwanto (UMS). Halo 

pak haji, semoga saya bisa menyusul ke Arab Saudi secepatnya….Tunggul (Poltek 

Pratama) kamu lucu banget…Gufron (UnDip).wah jangan teleponan ae rek,.ha 

ha..kang Parno (UnDip) thanx menjadi teman setia selama program…Hargo 

(STTN)..aku suka gaya lho!...Fachrudin (IPB) gaya cool mu aku suka….Rizal 

(IPB) wah jangan suka menghilang selama program,.haha…Semuanya makasih ya 

telah mengisi 1 bulan selama mengikuti Pre Mentoring, semoga kelak kita bisa 

berkumpul lagi. 

Sahabatku Rahman dan suherman yang setia terus di detik-detik akhir 

skripsi, makasih. Tri dan Ibnu yang selalu jadi sahabat di PKM. 

Teman-teman TEP’05,  Icul, Mb’Ika, Mb’Mun,Mb’Eli, Okti, Dhinkz2, 

Yulis, Friska, Febrina, Ratna, Yusuf, Eko, Fadin, Okik, Iwan, Dedy, Wiwid, 



Nova, Melisa, Aulio, Firman, Oldi, Fanani , Fakhri, Fandy, Palupi, Gusyairy, Banun, Afif, 

Khonam, Selly, Darwis, Furhan,Angga. Semoga ukhuwah kita tak berputus layaknya lingkaran.  

To pidex, terimakasih telah membuka wawasan pengetahuan tentang sabilillah. Salam buat 

keluargamu ya..dari saya. 

To Ustad Arif Nur Abdillah, ilmu agama yang engkau ajarkan takkan 

saya lupakan. Doakan saya bisa selalu mengamalkannya. 

To Santri-santri PPM Malang Raya semuanya, amal sholih kejar cita-

cita dunia maupun akhirat, menjadi sarjana sekaligus menjadi Mubaligh.  

 

Terakhir suatu kalimat motivasi dari Presiden Soekarno yang sangat patriotic 

semoga selalu menginspirasi kita : 

“Berikan aku seribu orang tua yang semangat 

Maka aku bersama mereka  

Akan memindahkan gunung semeru dari tempatnya 

Tapi…berikan aku sepuluh pemuda yang semangat 

Ber api-api untuk tanah airnya 

Maka aku…bersama mereka  

Akan mengguncang dunia” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


