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ABSTRAK 

Perancangan  wheelbarrow  dilakukan  mengingat  kegunaannya  yang  sangat 

dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pembangunan sarana fisik. Selain itu, pada 

penggunaan   wheelbarrow   ditemui   adanya   keluhan   pada   para   pengguna, 

diantaranya handlenya yang keras yang dapat menimbulkan cedera pada bagian 

telapak  tangan,  saat  unloading  pengguna  harus  terlebih  dahulu  mengangkat 

wheelbarrow dengan kemiringan tertentu sehingga pengguna butuh energi yang 

cukup besar, pengguna harus membungkuk atau jongkok terlebih dahulu  pada 

saat   akan   menggunakan   wheelbarrow.   Masalah   lain   yang   ditemui   pada 

wheelbarrow saat ini adalah masalah harga  jual wheelbarrow yang cukup tinggi. 

Oleh karena itu dilakukanlah perancangan ulang untuk mendapatkan 

wheelbarrow yang lebih ergonomis dan ekonomis dan dapat dibuat  prototipenya. 

Proses  perancangan ulang dilakukan dalam enam fase yaitu, fase pemunculan 

ide, fase kajian  ergonomis, fase kajian teknis dan ekonomis, fase desain, fase 

proses produksi rancangan dan  fase perbandingan. Perubahan yang dilakukan 

pada wheelbarrow rancangan adalah perubahan sistem penyangga, penggunaan 

rem, penggunaan handle yang lebih panjang dengan bahan busa dan perubahan 

bentuk bak. Kelebihan yang dimiliki oleh wheelbarrow rancangan dibandingkan 

dengan  wheelbarrow  saat  ini  adalah  dapat  mengurangi  resiko  cedera,  dapat 

mempermudah penggunaan wheelbarrow, dapat mengurangi konsumsi energi dan 

dapat   diproduksi   oleh   IKM   (Industri   Kecil   Menengah).   Dengan   adanya 

wheelbarrow yang ergonomis, maka diharapkan operator dapat bekerja dengan 

ENASE, sehingga kesulitan dan keluhan yang dirasakan dapat diminimasi 
 

Kata Kunci: wheelbarrow, alat angkut manual, ergonomi, rancang ulang. 

 
PENDAHULUAN 

Pengembangan produk pada suatu industri muncul karena adanya berbagai 

persoalan  dan  keinginan yang timbul dari lingkungan penggunanya. Selain itu 

juga  disebabkan  industri  harus  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  tinggi 

dengan biaya yang minimum. 

Salah satu produk yang penting untuk dirancang ulang adalah wheelbarrow, 

yang lebih dikenal dengan nama gerobak sorong. Jika ditinjau dari segi struktur, 

maka dapat diketahui bahwa wheelbarrow saat ini, seperti terlihat pada gambar 1, 

masih  belum  memenuhi  kaidah  ergonomi.  Ketidakergonomisan  wheelbarrow 

dapat dilihat pada handlenya yang keras yang  dapat menimbulkan cedera pada 

bagian telapak tangan. Selain itu, ketidakergonomisan juga  terlihat dari proses 

pembongkaran material (unloading). Untuk unloading material dari wheelbarrow, 

pengguna  harus  terlebih  dahulu  mengangkat  wheelbarrow  dengan  kemiringan 

tertentu. Hal ini dapat menyebabkan pengguna harus mengeluarkan energi yang 

cukup besar. 
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Gambar 1.   Wheelbarrow Sekarang. 

 
Penggunaan  wheelbarrow   ini   juga   memperhatikan   kapasitas   angkut. 

Kapasitas  angkut  wheelbarrow ini tergantung pada  volume  bak  dan  kekuatan 

bahan wheelbarrow itu  sendiri. Semakin besar volume bak wheelbarrow maka 

semakin banyak material yang bisa diangkut. Namun, meningkatnya jumlah beban 

yang diangkat mengakibatkan pengguna lebih  mudah merasa nyeri dan hal ini 

tentunya akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja pengguna (Sumanth 

1984). Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan kondisi 

kronis  pada   bagian-bagian  tubuh  pengguna,  misalnya  tulang  punggung  dan 

pangkal lengan (Nurmianto 1996). 

Masalah lain yang ditemui pada wheelbarrow saat ini adalah masalah harga 

jual  wheelbarrow  yang  cukup  tinggi.  Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari 

wawancara dengan pedagang, diketahui bahwa harga rata-rata 1 unit wheelbarrow 

yang paling banyak terjual di pasaran yaitu Rp 175.000,00. Hal ini menunjukkan 

tingginya harga pokok produksi  wheelbarrow, yang secara langsung dipengaruhi 

oleh metode produksi, material  dan lain-lain. 

Berdasarkan informasi kelemahan wheelbarrow yang didapatkan dari hasil 

wawancara singkat dengan pengguna dan juga adanya data-data pendukung maka 

perlu dilakukan rancang ulang wheelbarrow sebagai produk yang ergonomis dan 

ekonomis. 

Tujuan  dari  pelaksanaan  program  ini  adalah  menghasilkan  rancangan 

wheelbarrow yang ergonomis dan ekonomis dan membuat prototipe wheelbarrow 

rancangan. Manfaat yang  diharapkan dengan penyelesaian program ini adalah 

dihasilkannya wheelbarrow rancangan baru yang dapat dipatenkan dan 

dihasilkannya produk yang dapat diproduksi oleh Industri Kecil dan Menengah. 

 
METODE PENELITIAN 

Program ini dilakukan di Kampus Fakultas Teknik Universitas Andalas Air 
Tawar. Program ini dimulai pada bulan Februari 2005 dan selesai pada Januari 

2006. Lamanya waktu penyelesaian program sangat dipengaruhi oleh waktu yang 

dibutuhkan untuk pembuatan prototipe wheelbarrow. 

Pelaksanaan program ini dilakukan dalam 6 fase, yaitu: 

1. Fase pemunculan ide 
Data-data awal yang dikumpulkan dalam tahapan ini meliputi : 
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a. Data umum operator wheelbarrow 

Operator yang  diwawancarai  pada  survei  awal  adalah  lima  orang 

operator   saat menggunakan wheelbarrow pada aktivitas membangun 

rumah.  Data  umum  tentang  operator  yang  diperlukan  adalah  jenis 

kelamin, usia rata-rata, dan keadaan fisik operator. 
 

b. Fungsi  produk 

Analisis fungsi  dilakukan  untuk  mengetahui  kegunaan  dari  produk 

yang akan  dirancang. Fungsi dari wheelbarrow yang akan dirancang 

adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut dan 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. 
 

c. Data tentang lingkungan kerja 

Perancangan wheelbarrow mempertimbangkan kondisi jalan pada saat 

menggunakannya. Wheelbarrow digunakan di jalan yang 

kemiringannya datar dan tidak datar dan permukaan jalan kasar dan 

halus baik itu  di alam terbuka maupun di tempat terlindung untuk 

pekerjaan mengangkut dan memindahkan bahan bangunan, pertanian 

dan bahan perkebunan. 
 

d. Data keinginan operator 

Data  pilihan  dan  keinginan  operator  diperoleh  berdasarkan  hasil 

wawancara  langsung dengan para pengguna. Dari hasil wawancara 

langsung dengan  pengguna wheelbarrow, dapat disimpulkan bahwa 

wheelbarrow saat ini sebaiknya dirancang sesuai dengan antropometri 

tubuh manusia, sesuai dengan kondisi fisik lingkungan kerja pada saat 

menggunakan  wheelbarrow  dan  mempunyai  kemungkinan  adanya 

penambahan bagian tertentu untuk mempermudah pada saat 

menggunakan wheelbarrow. 
 

e. Tujuan sistem, bentuk sistem dan batasan desain 

Tujuan dari wheelbarrow adalah dapat mengangkut bahan bangunan 

dari satu  tempat ke tempat lain dengan efektif dan efisien. Adapun 

bentuk wheelbarrow yang  diinginkan adalah sesuai  dengan 

antropometri dan kondisi kerja operator yang akan menggunakannya. 

Sedangkan yang menjadi batasan desain adalah kapasitas 

wheelbarrow  tidak boleh lebih dari beban maksimum wheelbarrow 

senilai 120 kilogram, karena jika melebihi kapasitas angkut tersebut, 

wheelbarrow bisa rusak. 
 

f. Data wheelbarrow saat ini 

Untuk memudahkan dalam perancangan wheelbarrow diperlukan data 

awal mengenai ukuran wheelbarrow yang ada saat ini. Wheelbarrow 

yang  menjadi  acuan  program adalah  yang  paling  banyak  dijual  di 

pasaran.  Dengan  asumsi,  wheelbarrow  yang  paling  banyak  terjual 

merupakan wheelbarrow yang paling baik dan dapat dijadikan standar. 

Adapun gambar wheelbarrow dapat dilihat dari gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2. Wheelbarrow Sekarang. 

 
g. Data kesulitan dan keluhan operator wheelbarrow 

Data mengenai kesulitan dan keluhan operator wheelbarrow diperoleh 

melalui proses wawancara langsung dengan para operator 

wheelbarrow. Dari proses wawancara yang dilakukan, dapat diketahui 

bagian wheelbarrow yang sering mengalami kerusakan, dan kesulitan 

serta keluhan yang  sering dialami oleh operator wheelbarrow pada 

saat  menggunakan  wheelbarrow.  Untuk  bagian  wheelbarrow  yang 

paling sering mengalami kerusakan adalah roda. 

Pada  umumnya  setiap  operator  mengalami  keluhan  pada  hampir 

seluruh  bagian  tubuh,  namun  yang  terutama  adalah  pada  bagian- 

bagian  tertentu,  yaitu  telapak  tangan,  lengan  bawah,  lengan  atas, 

punggung, leher, betis dan telapak kaki (Monasari 2006). 

h. Data antropometri 

Dalam proses perancangan wheelbarrow ini, data antropometri yang 

diambil   adalah  data  antropometri  mahasiswa  dari  Laboratorium 

Perancangan  Sistem  Kerja  dan  Ergonomi.  Data  antropometri  yang 

diolah  adalah  pengurangan  data   antropometri  tinggi  siku  berdiri 

dengan panjang lengan bawah, panjang jari  tengah dan pangkal ke 

tangan. Data antropometri ini digunakan untuk mengetahui ketinggian 

whelbarrow dari permukaan tanah. 

i. Posisi kerja 

Posisi kerja  yang  dievaluasi  adalah  posisi  saat  pengangkatan  awal 

wheelbarrow,  posisi  saat  mendorong  wheelbarrow  dan  posisi  saat 

unloading material. Dari ketiga posisi saat menggunakan 

wheelbarrow, dilakukan analisa gaya pada setiap bagian tubuh yang 

terlibat  pada  saat  menggunakan  wheelbarrow  dengan  menerapkan 

prinsip biomekanika statis melalui pendekatan hukum Newton . 

Dari  hasil  evaluasi  posisi  pengangkatan  awal  dapat  disimpulkan 

bahwa  segmen punggung dan paha mengeluarkan gaya yang paling 

besar dibandingkan  dengan segmen lain. Sedangkan yang memiliki 

momen terbesar terjadi pada bagian betis dan telapak kaki. Jadi, ketiga 

segmen inilah yang terasa sakit dan  lelah  pada pengangkatan awal 

wheelbarrow, karena adanya pengeluaran gaya yang besar 

dibandingkan dengan segmen lainnya. 
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Dari evaluasi posisi saat mendorong wheelbarrow dapat disimpulkan 

bahwa segmen telapak tangan dan lengan bawah mengeluarkan gaya 

dan  momen  yang  paling  besar  dibandingkan  dengan  segmen  lain, 

sehingga kedua segmen terasa  sakit dan lelah pada saat mengangkat 
dan mendorong wheelbarrow. 

Evaluasi posisi saat unloading wheelbarrow dapat disimpulkan bahwa 

segmen  telapak tangan dan lengan bawah mengeluarkan gaya yang 

paling besar dibandingkan dengan segmen lain. Momen terbesar juga 

terjadi  pada  bagian  telapak  tangan  dan  lengan  bawah.  Jadi,  dapat 

diketahui bahwa kedua segmen inilah yang terasa sakit dan lelah pada 

saat melakukan aktivitas saat unloading  material dari wheelbarrow, 

karena adanya pengeluaran gaya dan momen yang besar dibandingkan 

dengan segmen lainnya. 

Hasil perhitungan  gaya  setiap  segmen  tubuh  (Meriam  1991)  yang 

terlibat   digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  merancang 

ulang wheelbarrow  yang ada saat ini. Di bawah ini adalah gambar- 

gambar dari posisi kerja yang dievaluasi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posisi pengangkatan Posisi mendorong   Posisi saat unloading 

awal material 

 
Gambar 3.   Posisi-posisi kerja menggunakan wheelbarrow. 

 
2. Fase prioritas perbaikan 

Setelah dilakukan tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah menentukan 

bagian-bagian  yang akan diperbaiki terhadap wheelbarrow saat ini. Pada 

tahap  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  matrik  Manufacturing  System 

Design  Decompotition   (MSDD).  Hasil  yang  ada  dari  matrik  MSDD 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para   pengguna 

wheelbarrow. Berikut ini adalah bentuk dari matrik MSDD tersebut. Hasil 

matrik MSDD diterjemahkan ke  dalam bentuk desain konseptual 

wheelbarrow rancangan. 
 

3. Fase kajian ergonomis 

Dalam  fase  ini,  ditentukan  data  antropometri  yang  digunakan  untuk 

menentukan  ketinggian  tangkai  wheelbarrow  dari  permukaan  tanah  agar 

pada  saat  mengangkat  wheelbarrow,  operator  tidak  perlu  membungkuk 

terlebih dahulu. Adapun data antropometri statis yang dikumpulkan yaitu : 

a. tinggi siku berdiri, diukur dengan cara subjek berdiri tegak dengan 

kedua tangan tergantung secara wajar. Ukur jarak vertikal dari lantai 

ke titik pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah. 
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b. panjang lengan bawah dengan cara subjek berdiri tegak, tangan di 

samping,   ukur jarak dari siku sampai pergelangan tangan 

c. panjang jari tengah dengan cara posisi jari tengah subjek merentang 

lurus dan sejajar. Ukur jarak dari pangkal ruas jari sampai ujung jari 

tengah. 

d. pangkal ke tangan dengan cara posisi lengan bawah sampai telapak 

tangan subjek  lurus. Kemudian ukur jarak dari pergelangan tangan 

sampai pangkal ruas jari. 

Data-data  antropometri  di  atas  diambil  dari  data  praktikum  di 

Laboratorium  Perancangan  Sistem  Kerja  dan  Ergonomi  Jurusan 

Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. 
 

4. Fase kajian teknis dan ekonomis 

Pada fase  ini,  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  harga  penjualan  dari 

wheelbarrow  yang ada di pasaran, untuk pengumpulan data ini dilakukan 

dengan survey ke beberapa toko yang menjual wheelbarrow. Data lainnya 

yaitu data ketersediaan material yang dibutuhkan untuk produksi 

wheelbarrow. 
5. Fase desain dan proses produksi rancangan 

Dari  data  yang  terkumpul  dari  fase-fase  di  atas,  maka  dibuat  suatu 

rancangan   wheelbarrow  yang  telah  memenuhi  kaidah  ergonomis  dan 

ekonomis. Setelah  diperoleh desain produk, maka desain tersebut 

diwujudkan  dalam bentuk nyata berupa sebuah wheelbarrow yang 

ergonomis  dan  ekonomis.  Perbaikan  yang  dilakukan  pada  wheelbarrow 

sekarang adalah : 
a. Perubahan ketinggian tangkai dari lantai 

Perubahan  ketinggian   tangkai   ini   dilakukan   untuk   meminimasi 

aktivitas operator yang  membungkuk atau  jongkok saat  akan 

mengangkat   wheelbarrow.   Di   sisi   lain,   efek   akibat   perubahan 

ketinggian  tangkai  dari  lantai,  pada  saat  operator  mengangkat  dan 

mendorong  wheelbarrow,  operator   dapat  bekerja  nyaman  karena 

posisi kerja yang disarankan yaitu tubuh bagian  atas berada dalam 

keadaan yang relax, posisi leher lurus, posisi batang tubuh lurus dan 

posisi kaki  lurus  dengan  postur  tubuh  yang seimbang  dapat 

diakomodir  (Sari  2004).  Ketinggian  tangkai  dari  lantai  pada  saat 

wheelbarrow  saat  ini  adalah  58  cm,  sedangkan  pada  wheelbarrow 

rancangan  ketinggian tangkai menjadi  67,5 cm dengan 

mempertimbangkan  data  antropometri  pengguna  wheelbarrow 

menggunakan persentil 50 (rata-rata). 

b. Perubahan desain dan ukuran bak 

Perubahan  desain  dan  ukuran  bak  ini  bertujuan  agar  pada  saat 

mengangkat   dan  mendorong  wheelbarrow,  beban  dapat  tersebar 

merata  di  seluruh  bagian  wheelbarrow.  Hal  lain  yang  diharapkan 

adalah agar beban dapat bertumpu di roda pada saat mengangkat dan 

mendorong wheelbarrow, sehingga gaya dan energi yang dikeluarkan 

oleh operator lebih sedikit. 

Untuk bak yang berubah adalah ketinggian bak bagian belakang (dekat 

dengan penyangga), ukuran bak dan titik berat bak. 
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c. Penambahan rem pada handle kanan wheelbarrow 

Penambahan rem ini membantu saat mengangkat wheelbarrow pada 

kondisi jalan  menurun. Hal ini bertujuan agar ketika menggunakan 

wheelbarrow   di   jalan   menurun,   wheelbarrow   mudah   dikontrol 

sehingga wheelbarrow tidak akan meluncur. 
d. Perubahan bentuk dan ukuran penyangga 1 

Perubahan bentuk dan ukuran penyangga 1 wheelbarrow ini bertujuan 

agar pada saat wheelbarrow diletakkan, posisinya datar sehingga pada 

saat  akan  mengangkat   wheelbarrow,  aktivitas  membungkuk  atau 

jongkok dapat diminimasi, sehingga energi yang dikeluarkan operator 

akan  menjadi  lebih  sedikit  dibandingkan  pada   saat  penggunaan 

wheelbarrow yang ada saat ini. 

Bentuk dan ukuran penyangga 1 ini didesain dengan ukuran panjang 

yang  berbeda-beda  satu  sama  lain,  sehingga  dapat  mengakomodir 

berbagai  posisi  pengangkatan.  Penyangga  1  ini  dilengkapi  dengan 

pegas  dan  poros  sehingga  ketinggian  dari  penyangga  1  ini  dapat 

berubah-ubah sesuai dengan masing-masing posisi pengangkatan. 

Penyangga 1 wheelbarrow ini didesain agar bisa fleksibel. Penyangga 

1 ini terdiri dari dua buah kaki, yaitu kaki atas yang bersifat kaku dan 

kaki  bawah  yang  bersifat  fleksibel.  Tujuan  kaki  bawah  didesain 

fleksibel adalah pada saat wheelbarrow diletakkan di atas tanah, kaki 

bawah dapat menopang kaki atas, dan pada saat wheelbarrow diangkat 

dan didorong, kaki bawah bisa memendek dan tidak menyentuh tanah. 

Bentuk  posisi  penyangga  1  ini  jika  tidak  menyentuh  tanah  dapat 

dilihat pada tabel 1. 

e. Memperpanjang handle pada tangkai wheelbarrow 

Memperpanjang  handle  pada  tangkai  wheelbarrow  artinya  adalah 

memberikan busa tambahan yang lebih lembut pada tangkai 

wheelbarrow,  yang  dapat  memudahkan  pengguna  menegendalikan 

wheelbarrow di jalan mendaki. 
 

Hasil rancangan wheelbarrow dan bagian-bagiannya dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 
 

Gambar 3.   Wheelbarrow Hasil Rancangan 
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Fase perbandingan 
Fase ini merupakan tahap perbandingan untuk membandingkan produk yang 
ada dengan produk hasil rancangan. Fase ini  dilakukan dengan 

membandingkan struktur wheelbarrow  sekarang dan wheelbarrow 

rancangan  gaya  angkat  manusia,  gaya  pada  roda  dan  gaya  pada  kaki 

penyangga  terhadap  wheelbarrow  sekarang  dan  wheelbarrow  rancangan, 

proses produksi antara wheelbarrow sekarang dan wheelbarrow rancangan 

dan biaya produksi antara antara  wheelbarrow sekarang dan wheelbarrow 

rancangan. Untuk lebih jelasnya, hasil  perbandingan kedua wheelbarrow 

dapat dilihat berikut ini. 

a. Perbandingan perubahan struktur fisik Wheelbarrow 

Setelah dilakukan perbaikan maka tampak perbedaan antara 

wheelbarrow sekarang dengan    rancangan. Secara lebih  jelas, 

perbandingan dapat dilihat pada gambar 4. 

Sekarang Rancangan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Perbandingan Wheelbarrow Sekarang dengan Rancangan. 

Perbandingan komponen-komponen yang berubah dari wheelbarrow sekarang 
dapat dilihat pada tabel 1. 

 
Tabel 1.  Perbandingan per Komponen Wheelbarrow Sekarang dengan Rancangan 

 
Komponen 

Pembanding 
Sekarang Rancangan

 

Ketinggian tangkai 
 
 
 
 

Penyangga 1 

58 cm  67.5 

cm 

 

 
 

Bak 
 

 
 

Penambahan rem 

 

 
 

 

Tidak ada 
 

 
 

Handle 

Wheelbarrow 
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b.  Perbandingan Gaya Angkat 
Aspek ergonomis rancangan juga dapat dilihat dari perbandingan 

gaya angkat manusia, gaya pada roda dan gaya pada kaki penyangga. 

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan gaya ini dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Perbandingan Gaya Wheelbarrow 

 

 
 

Jenis 

Wheelbarrow 

Kondisi 
Diam 

Kondisi 
Diangkat 

 

Gaya 

Roda (N) 

Gaya 

Penyangga 

1 (N) 

 

Gaya 

Roda (N) 

 

Gaya 

Angkat (N) 

Wheelbarrow 
Sekarang 

 

411,72 
 

989,28 
 

681,62 
 

899,23 

Wheelbarrow 

Rancangan 

 

831,75 
 

589,06 
 

1148,35 
 

272,46 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa gaya yang dihasilkan pada saat 

mengangkat   wheelbarrow  rancangan  lebih  sedikit  jika  dibandingkan 

dengan gaya saat  mengangkat wheelbarrow saat ini. Hal ini disebabkan 

karena   adanya  perubahan ukuran pada wheelbarrow rancangan. 

Sedangkan pada roda,  gaya yang dihasilkan saat diangkat bernilai lebih 

besar, karena beban bertumpu pada roda saat diangkat dengan 

wheelbarrow rancangan. 
 

c.  Perbandingan Proses Produksi 

Dari proses produksi, ada beberapa perbedaaan antara wheelbarrow 

sekarang  dengan wheelbarrow hasil rancangan. Namun, pada dasarnya 

mesin-mesin yang digunakan pada pembuatan wheelbarrow saat ini juga 

digunakan  dalam pembuatan  wheelbarrow  rancangan.Perbedaan  jumlah 

total proses produksi ini terlihat dari adanya penambahan beberapa bagian 

pada  wheelbarrow  rancangan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Proses Produksi Wheelbarrow 
 

Jenis 

Wheelbarrow 

Proses 

Produksi 

Proses 

Assembly 

Jumlah Total 

Operasi 

Wheelbarrow 
Sekarang 

 

33 
 

7 
 

40 

Wheelbarrow 
Rancangan 

 

36 
 

8 
 

46 

 

Keuntungan dari wheelbarrow hasil rancangan ini adalah tidak perlu 

menambah  banyak  investasi  untuk  membeli  mesin  baru  karena  semua 

prosesnya masih bisa menggunakan mesin yang sudah ada. Investasi yang 

dibutuhkan hanya berupa investasi  untuk pembuatan cetakan bak. Selain 

itu tidak perlu penambahan investasi tenaga kerjakarena  tidak 

membutuhkan  keterampilan  khusus   untuk   memproduksi  wheelbarrow 

rancangan.  Namun, yang menjadi kelemahannya adalah adanya 
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penambahan sedikit biaya produksi karena terdapat penambahan 

komponen pada wheelbarrow rancangan. 

 
d.  Perbandingan Aspek Ekonomis 

Dari aspek  ekonomis,  wheelbarrow  rancangan  memiliki  material 

yang  mudah  diperoleh,  teknologi  yang  digunakan  dalam  memproduksi 

wheelbarrow rancangan sederhana dan mesin yang digunakan sama seperti 

memproduksi  wheelbarrow  saat  ini  sehingga  tidak  perlu  penambahan 

investasi yang besar, begitupun dengan tenaga kerja yang terlibat sehingga 

dapat diproduksi oleh Industri Kecil dan Menengah. 
 
 

HASIL PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 

Program ini mengahasilkan suatu rancangan dan prototipe wheelbarrow. 

Tabel  4.   menunjukkan  ukuran  wheelbarrow  dirancang.  Ukuran  inilah  yang 

nantinya digunakan saat pembuatan prototipe. 

 
Tabel 4. Dimensi Bagian Wheelbarrow Rancangan 

 

 

No 
 Rancangan 

Bagian 
   p  (cm)   l  (cm)   t  (cm)   dia  (cm)   

 
 

 

1 

Bak 91 67,5   

- Bagian depan (dekat roda)   28,5  

- Bagian belakang   19  

2 Tangkai 43,3   3,2 

3 Roda    36 

4 Penyangga 1     

 - Kaki atas 24   3 

 - Kaki bawah 18   3 

5 Penyangga 2  2,5 26  

6 Penghubung penyangga 1 33   2,5 

7 Handle 35   3,8 

8 Penahan bak 72,7   3,2 
 

9 
Penghubung roda dan 
penahan bak 

 

3,5 
 

5 
 

6 
 

 

10 
Penghubung poros 
penyangga 1 

 

33 
   

2,5 

11 Pegas     

12 Rem     

13 Pulley     

 

Untuk masing-masing bentuk wheelbarrow rancangan dan prototipe dapat 
dilihat pada  gambar 5 dan gambar 6. 
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Gambar 5. Wheelbarrow Rancangan Gambar 6. Prototipe 
 

 
 

Dari hasil yang didapatkan diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan 

antara rancangan dengan prototipe yang dihasilkan. Secara lebih rinci, perbedaan 

tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 
 

Tabel 5. Perbandingan per Komponen Wheelbarrow Rancangan dengan Prototipe 

 
Komponen 

Pembanding 

Rancangan Prototype 

Penyangga 1 
 

  

Bak  

   

Rem  

 

Pegas  
 

 
 

Pulley 

  
 

 

Dari gambar dan tabel dapat dilihat adanya perbedaan antara wheelbarrow 
rancangan  dengan   prototipe yang dihasilkan. Perbedaan-perbedaan itu terdapat 

pada : 

1.  Bentuk bak 
Bak prototipe memiliki ujung siku sedangkan di rancangan bak mempunyai 

ujung  landai.   Hal  ini  terjadi  karena  tidak  tersedianya  cetakan  seperti 

rancangan. Dari data bengkel diketahui bahwa cetakan bisa disediakan dengan 

dana lebih kurang Rp. 5.000.000,00. Dan  karena dana yang diperoleh tidak 

mencukupi maka pembuatan prototipe tidak menggunakan cetakan. 

2.  Sistem pulley 

Di  lapangan,  sistem  pulley  diganti  dengan  sistem  pegas  karena  proses 

pembuatannya   lebih  mudah  dan  sederhana  dan  hasil  yang  didapatkan 

dianggap sama. 
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KESIMPULAN 
1. Wheelbarrow  rancangan  lebih  ergonomis  karena  ada  beberapa  perubahan 

diantaranya : 

a. Perubahan ketinggian tangkai dari tanah untuk meminimasi membungkuk 

pada saat akan mengangkat wheelbarrow 

b. Perubahan bentuk dan ukuran penyangga untuk mengakomodasi berbagai 

posisi pengangkatan. 

c. Perubahan  bentuk  dan  ukuran  bak  agar  pada  saat  mengangkat  dan 

mendorong   wheelbarrow,   beban   lebih   bertumpu   ke   bagian   depan 

sehingga energi yang dikeluarkan pengguna dapat diminimasi. 

d. Penambahan rem untuk memudahkan pengguna mengontrol arah gerakan 

wheelbarrow di jalan menurun. 

e. Perubahan handle untuk memudahkan pengguna membawa wheelbarrow 

di jalan mendaki. 

2. Prototipe  yang  dihasilkan  berbeda  dengan  rancangan  karena  terdapatnya 

keterbatasan   dana.  Namun  fungsi  yang  didapatkan  dari  prototipe  tidak 

berbeda dengan rancangan. 
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