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PERANCANGAN ALAT BANTU JALAN (KRUK) YANG
PRAKTIS DAN ERGONOMIS DENGAN MENGGUNAKAN

SOFTWARE CATIA

ABSTRAKSI
 Kekurangan yang banyak dialami suatu produk adalah kurang fleksibelnya

suatu alat atau produk terhadap ukuran tubuh pengguna. Di dunia kesehatan kita
telah mendengar alat bantu jalan (kruk) yaitu berupa tongkat yang dilengkapi
penopang ketiak dan genggaman tangan. Dari survei awal yang telah dilakukan
pengguna mengeluhkan susahnya mereka dalam memakai kruk pada waktu
mereka bepergian baik pada waktu naik motor atau naik mobil karena ukuran alat
yang panjang.

Permasalahan yang ada penulis kemudian mencoba untuk merancang alat
bantu jalan (kruk) yang praktis dan ergonomis. Hal yang sangat berpengaruh
dalam perancangan produk ini adalah aspek ergonomi yaitu studi tentang aspek-
aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi,
psikologi, fisiologi, engineering, manajemen dan perancangan. Data yang
digunakan adalah data antropometri yaitu Tinggi Ketiak Berdiri (TKB),
Jangkauan Tangan (JT), Lebar Lengan (LL), Lebar Genggaman Tangan (LGT)
dan Diameter Genggaman Tangan (GT).

 Dari kuisioner yang disebarkan kepada pemakai, maka didapatkan
pengelompokan keinginan konsumen yaitu, desain yang praktis digunakan, alat
yang dapat distel, harga yang murah, alat yang ergonomis, bahan penyusun yang
berkualitas dan kuat. Berdasar keinginan konsumen tersebut timbul gagasan
pengembangan dengan menciptakan tiga konsep. Untuk seleksi terhadap konsep
dengan langkah menyebarkan kuisioner dengan tujuan memilih satu dari tiga
konsep yang ada. Konsep yang terpilih adalah konsep produk satu, produk dibuat
dan dianalisis uji kekuatan rangka dengan software CATIA, yaitu perangkat lunak
dalam CAD, CAM, dan CAE.

Pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui
hasil produk kruk dengan desain yang menarik dan kuat untuk pemakaiannya serta
praktis untuk digunakan, serta dapat diringkas dengan panjang minimal 100 cm.
Alat kruk dapat diatur panjang dan pendek sesuai dengan keinginan. Untuk
analisis pengujian kekuatan rangka dengan software CATIA diperoleh beban
maksimal untuk kekuatan produk kruk yaitu sebesar 1000 Newton.

Kata Kunci: Kruk, ergonomi, antropometri dan CATIA.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia industri manufaktur pada era globalisasi yang kompetitif selalu

dituntut berinovasi mengembangkan teknologi yang tepat guna dalam

peningkatan produksi secara praktis, efisien, dan ekonomis tanpa

mengabaikan standarisasi kualitas maupun kuantitasnya melalui optimalisasi

potensi manusia didukung elemen teknologi digital sebagai proses rekayasa

dan pengembangan produk.

Dalam menggunakan suatu produk kita akan selalu mencari yang lebih

praktis baik dalam penggunaan maupun dalam penyimpanan, karena hal tadi

akan sangat meringankan beban kita dalam menggunakannya. Seiring dengan

perkembangan jaman suatu produk akan selalu mengalami inovasi sesuai

dengan kebutuhan penggunanya. Karena keberhasilan industri dalam

menghadapi persaingan ditentukan oleh keberhasilan dalam merancang dan

mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan

kecepatan industri tersebut dalam beradaptasi/merespon perubahan keinginan

konsumennya (Widodo, 2006: 1).

Pada umumnya kita sering mendengar istilah alat bantu, di dunia

kesehatan ada alat bantu jalan untuk orang cacat atau bagi mereka yang lagi

sakit tidak bisa jalan, yaitu kruk. Kruk adalah suatu alat bantu jalan yang

berupa tongkat dengan pegangan ditengah supaya dapat digunakan sebagai



pegangan. Pemakaiannya dengan cara dijepit diketiak, alat ini sangat

dibutuhkan bagi mereka yang baru saja kecelakaan yang mengakibatkan

kakinya sakit (patah) atau mereka yang cacat sehingga sulit dalam berjalan

atau dalam kata lain kruk adalah alat penopang kaki pemakainya. Kruk sendiri

ada beberapa macam mulai yang terbuat dari besi sampai yang terbuat dari

alumunium. Sebelum menggunakan alat tersebut pemakai harus menyesuaikan

dengan ukuran tubuhnya terlebih dahulu karena alat ini terdiri dari beberapa

macam ukuran. Untuk orang yang sakit misalnya kecelakaan, mereka kalau

sudah sembuh pasti tidak akan mengunakan alat ini lagi, sehingga alat tersebut

akan disimpan atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Permasalahannya kalau diberikan kepada orang lain apakah orang tersebut

sama dengan ukuran data antropometri pengguna sebelumnya.

Penggunaan software untuk analisa produk alat bantu jalan kruk,

secara umum berguna untuk meminimalkan percobaan / trial lapangan,

sehingga dapat mengurangi cost operasional dari trial. Selain itujuga berfungsi

untuk pra maintenance atau tindakan preventive terhadap kerusakan dari suatu

kontruksi, dalam hal ini produk alat bantu jalan kruk

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada dapat dirumuskan yaitu “Perancangan

ulang modifikasi dari alat bantu jalan (kruk) yang praktis dan Ergonomis”.



1.3 Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya bidang pembahasan serta lebih

mengarahkan pemecahan masalah pada pokok sasarannya, maka

permasalahannya dibatasi sebagai berikut:

1. Produk yang dirancang ulang adalah alat bantu jalan (kruk).

2. Produk yang dirancang terbuat dari alumunium.

3. Data yang digunakan adalah data antropometri.

4. Produk yang dirancang tidak untuk anak-anak.

5. Analisa pegujian kekuatan produk kruk menggunakan software CATIA

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai maksud dan tujuan dari perancangan dan

pembuatan serta analisanya dengan software CATIA V.5 R.15, yaitu:

1. Menciptakan suatu alat bantu jalan (kruk) yang dapat digunakan oleh siapa

saja baik pria maupun wanita yang praktis dalam penggunaan maupun

penyimpanan.

2. Menganalisis kembali dan megembagkan alat bantu jalan (kruk)  Al Amin

Aris 2007, Tugas Akhir.

3. Mengetahui kekuatan rancangan kruk dengan software CATIA

4. Mengetahui titik kritis yang mungkin terjadi pada rangka akibat dari

pembebanan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah:



1. Memudahkan pemakai dalam penggunaan alat bantu jalan (kruk).

2. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam inovasi produk yang telah ada.

3. Memperoleh kemudahan perhitungan melalui komputasi pada analisa

simulasi dari perangkat lunak sebagai alat pendukung optimalisasi potensi

manusia.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah,

manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang uraian teori-teori yang mendukung yaitu tentang

pengertian produk, ergonomi, karakteristik produk, perancangan dan

pengembangan produk, penelitian dan pengembangan, perkembangan

dan karakteristik produk, aspek dalam menunjang keberhasilan, tahap

perancangan dan pengembangan, Metode Elemen Hingga,

antropometri dan pengantar CATIA.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang obyek penelitian, jenis data metode pengumpulan data,

identifikasi responden, dan kerangka pemecahan masalah.

BAB IV PERANCANGAN DESAIN KRUK DAN ANALISA DENGAN

SOFTWARE CATIA V.5 R.15



Bab ini berisi tentang perancangan / desain alat bantu jalan (kruk),

langkah – langkah desain alat bantu jalan (kruk), proses pembuatan

alat bantu jalan (kruk), perancangan assembly part alat bantu jalan

(kruk),  analisa pengujian kruk, hasil pengujian kruk.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat dalam

pemakaian maupun dalam pembuatan produk kruk.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Produk

Produk dapat diartikan sebagai keluaran (output) yang diperoleh dari

sebuah proses produksi (transformasi) dan merupakan pertambahan nilai dari

bahan baku (material input) dan merupakan komoditi yang dijual perusahaan

kepada konsumen (Widodo, 2006; 1). Proses transformasi akan menyebabkan

terjadinya perubahan bentuk maupun dimensi fisik dari bahan baku serta sifat

sifat material lainya sesuai dengan rancangannya. Proses transformasi ini baru

akan berarti positif apabila diikuti dengan adanya pertambahan nilai (value

added) dari output yang dihasilkan baik berupa pertambahan nilai fungsional

maupun ekonomi.

2.2 Definisi Ergonomi

Istilah “ergonomi” berasal dari bahasa latin yaitu ERGO (kerja) dan

NOMOS (hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang

aspekaspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi,

psikologi, fisiologi, engineering, manajemen dan perancangan. Ergonomi

berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan

kenyamanan manusia di tempat kerja, dirumah, dan rekreasi (Nurmianto,

1996; 1). Ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk

memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan

keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang



dapat bekerja pada system itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang

diinginkan melalui pekerjaan itu, dengan efektif, aman dan nyaman

(Sutalaksana, 1979; 61). Ergonomi merupakan penerapan pengetahuan-

pengetahuan terpilih tentang manusia secara sistematis dan perancangan

sistem manusia–benda, manusia-fasilitas dan manusia–lingkungan. Dengan

kata lain perkataan ergonomic adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia

dengan berinteraksi dengan obyek-obyek fisik dalam berbagai kegiatan sehari-

hari (Madyana, 1996; 4).

2.3 Karakteristik/ciri Produk Berhasil

Produk dari tahun ke tahun atau waktu tertentu selalu mengalami

perkembangan, baik berdasarkan ide dari dalam ataupun masukan dari luar

karena hal ini adalah tuntutan kebutuhan konsumen. Untuk mendesain suatu

produk baru, terlebih dahulu harus memahami konsep dalam pengembangan

suatu produk. Dalam pandangan perusahaan yang berorientasi pada

keuntungan (profit oriented enterprise), kesuksesan perancangan dan

pengembangan produk (Widodo, 2006; 4) disesuaikan oleh:

a. Kualitas Produk Produk harus dapat memuaskan keinginan konsumen,

reliable dan robust.

b. Biaya Produk Produk harus dapat diproduksi dengan biaya yang

murah. Biaya disini meliputi harga keseluruhan dan sudah termasuk

biaya produksi, biaya pemasaran dan peralatan.

c. Waktu pengembangan produk



Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan pengembang

dalam mengembangkan suatu produk.

d.  Kapabilitas Pengembangan Produk

Nilai atau nominal pengembang produk dibandingkan dengan

keunggulan yang dimiliki suatu produk.

2.4 Perancangan dan Pengembangan Produk

Perancangan produk pada dasarnya merupakan sebuah langkah

strategis untuk biasa menghasilkan produk-produk industri yang secara

komersial harus mampu dicapai, guna menghasilkan laju pengembalian modal

(rate of investment). Ukuran sebuah perancangan produk tidak hanya dilihat

dari aspek teknis semata, melainkan harus memenuhi kriteria sukses dalam hal

nilai tambah ekonomisnya. Analisa dan evaluasi yang didasarkan pada metode

pendekatan tekno-ekonomi tentu saja diperlukan untuk memberikan semacam

jaminan agar sebuah rancangan produk mampu memenuhi harapan. Tiga

fungsi yang paling penting bagi proses pengembangan produk (Ulrich dan

Epingger, 2004) yaitu:

1. Pemasaran

Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan

dengan pelanggan, peranan lainnya adalah memfasilitasi proses

identifikasi kebutuhan pelanggan, menetapkan target harga, merancang

peluncuran serta promosi produk.

2. Perancangan



Perancangan memainkan peranan penting dalam mendefinisikan bentuk

fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan palanggan, mencakup desain

engineering (mekanik, ergonomi dan lain-lain).

3. Manufaktur

Fungsi manufaktur bertanggung jawab untuk merancang dan

mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Menurut

(Yamit, 1996) pengembangan produk merupakan keharusan bagi

perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Keharusan ini dikarenakan tidak ada satupun produk yang dapat bertahan

untuk selamanya. Hal yang membuat usaha pengembangan produk cukup

menantang adalah :

1.  Trade-off

Aspek pengembangan produk adalah mengetahui, memahami,

dan mengendalikan pertentangan (trade-off) dalam rangka

memaksimalkan kesuksesan produk

2.  Dinamika

Merupakan teknologi pengembangan produk baru dari pesaing

lingkungan makro ekonomi yang selalu berubah.

3. Detail

Mencakup pemilihan komponen yang tepat pada suatu produk

sehingga menghemat biaya yang cukup besar atau meningkatkan

profit.

4. Tekanan waktu (time pressure)



Kesulitan dapat diatasi dengan mudah jika tersedia waktu yang

cukup dalam proses pengembangan produk harus diambil dengan

cepat tanpa informasi yang kurang lengkap. (Widodo, 2006; 6).

 Selain uraian diatas perancangan dan pengembangan suatu produk

juga terdapat aktifitas produksi lain yang akan melibatkan penanganan

pengendalian kualitas, mulai dari pengawasan bahan baku, bahan produksi,

sampai barang jadi. Pengendalian kualitas sebagai pengendalian inspeksi atas

karakteristik kualitas produksi yang akhirnya didapat kualitas produksi yang

tinggi. Proses perancangan dan pengembangan suatu produk atau alat didasari

oleh data-data yang diperoleh dari tanggapan responden yang mana mungkin

akan memakai alat tersebut, sehingga didapatkan suatu perkiraan tentang

sebuah hasil karya yang diinginkan pemakai guna meningkatkan produktivitas

dan efektivitas kerjanya. Yang mana nantinya alat yang kita ciptakan tersebut

memiliki berbagai macam keunggulan dari pada produk yang telah ada

dipasaran dan sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan pemakai. Dari

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan dan pengembangan

produk untuk meningkatkan suatu barang atau jasa tidak dapat dilakukan

sendiri, tetapi dibutuhkan kerja sama dari pihak lain untuk mengatur dan

mengkombinasikan sehingga diperoleh suatu produk yang diinginkan, seperti

halnya mesin, bahan, manusia, dan lain-lain (Ulrich dan Epingger, 2004:37).

2.5 Penelitian dan Pengembangan

Tahap pengembangan adalah melakukan penelitian terhadap kruk yang

sudah ada atau beredar, untuk dikembangkan lebih jauh agar memiliki tingkat



kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai pemakai. Dan dipakai sebagai

dasar untuk meningkatkan hasil yang diperoleh. Penelitian dan pengembangan

produk diharapkan dapat menghasilkan produk baru, adapun yang dimaksud

produk baru adalah produk yang mempunyai salah satu atau lebih dari kriteria-

kriteria berikut ini (Assauri, 1985; 26):

a. Terdapat perubahan kecil dari produk yang telah diproduksi.

b. Terdapat perubahan total dari produk yang telah diproduksi, missal

perubahan sistem atau sub sistem produk.

c. Produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan lain tetapi belum

pernah diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

d. Produk yang belum pernah diproduksi oleh perusahaan dalam negeri,

walaupun produk tersebut sudah ada dan sudah di pasarkan di negara

lain.

e. Produk yang sama sekali belum pernah di produksi baik dalam negeri

maupun luar negeri. Produk semacam ini benar-benar merupakan

produk baru atau penemuan baru.

2.6 Perkembangan dan Karakteristik produk

Untuk merancang sesuatu terlebih dahulu kita harus mengetahui

pemahaman konsep awal mengenai apa yang perlu dirancang atau perlu

dilakukannya perbaikan terhadap perkembangan suatu produk, sehingga hasil

yang akan diperoleh akan maksimal, setelah memperhitungkan baik buruknya

dalam melakukan perancangan atau pengembangan produk, juga perlu



menentukan karakteristik produk, adapun karakteristik yang digunakan

sebagai pembanding antara lain:

a. Kualitas bahan

Membandingkan bagaimana kualitas bahan yang baru

dibandingkan dengan kualitas bahan yang sudah ada.

b. Biaya produksi

Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah keseluruhan harga

yang dipergunakan dalam perancangan dan pengembangan yang

sudah digunakan termasuk biaya peralatan dan bahan.

c. Waktu Pengerjaan

Artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan

pekerjaan atau waktu yang dibutuhkan dalam pengoperasian

produk yang kita rancang dengan produk yang sudah ada.

d. Kelebihan dan kekurangan produk

Yang dimaksud adalah membandingan keunggulan dan

kekurangan produk yang kita kembangkan dengan produk yang

sudah ada, dalam hal ini adalah kruk. Dari beberapa uraian di

atas maka kita dapat malakukan perancangan dalam

pengembangan suatu produk dengan memperhitungkan beberapa

karakteristik tersebut.

2.7 Aspek Dalam Menunjang Keberhasilan

Selain beberapa karakterisik diatas, masih ada beberapa aspek yang

juga dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perancangan. Dan itu juga



dapat mempengaruhi dalam menentukan nilai harga dari hasil perancangan

yang dilakukan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

a Aspek Ergonomis

Arti dari ergonomi itu sendiri adalah suatu cabang ilmu yang

sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat,

kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem

kerja sehingga orang dapat bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu

mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu, dengan

efektif, aman dan nyaman. (Sutalaksana, 1979; 61). Dan secara arti

luas adalah konsep perancangan bagaimana hasil perancangan

tersebut dapat terasa nyaman dan aman bagi pengguna, dan itu dapat

ditentukan dengan menganalisa data antropometri yang diperoleh

dari penelitian terhadap para pemakai atau pangguna.

b. Aspek Ekonomis

Memperhitungkan atau membandingkan antara jumlah biaya yang

dikeluarkan selama dalam proses pembuatan produk dengan manfaat

yang diperoleh dalam penggunaan rancangan produk yang baru

tersebut, seperti yang telah dijelaskan diatas aspek ekonomi tersebut

antara lain dengan memperhitungkan biaya operasional, dalam hal

ini masalah minimasi jumlah tenaga kerja.

c. Aspek Respon Pasar

Didalam aspek ini menitik beratkan pada target atau sasaran, serta

keinginan pemakai tentang suatu bentuk desain produk yang baru



dan itu bisa diketahui dengan mangadakan penelitian terhadap

produk dikalangan yang bersangkutan dalam hal ini para pemakai

kruk.

2.8 Tahap Perancangan dan Pengembangan

2.8.1 Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Untuk mendukung keberhasilan dalam suatu perancangan dan

pengembangan produk, serta sebagai langkah untuk mewujudkan

keinginan pemakai mengenai suatu bentuk desain produk yang baru agar

lebih praktis dalam penggunaan, antara lain harus mengidentifikasikan

kebutuhan dari pelanggan, dan dalam identifikasi kebutuhan pelanggan

ada 4 tahap yang harus diperhatikan (Ulrich dan Eppingger, 2004, 36).

Tahap-tahap tersebut antara lain:

a. Pengumpulan data mentah dari pelanggan (data kuantitatif)

Konsistensi dengan filosofi dasar, yaitu menciptakan jalur informasi

yang berkualitas dari pemakai tidak hanya melakukan pengamatan

secara langsung dengan parta pemakai kruk, namun juga melakukan

pendekatan dengan melakukan penyebaran dalam bentuk lembaran atau

kuesioner yang berisi seputar kekurangan dari produk yang sudah ada

sehingga proses pengumpulan data yang dipaparkan akan mencakup

kontak dengan pemakai secara langsung. Selanjutnya dari data tersebut

kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pemakai.

b. Menginterprestasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan



Kebutuhan pelanggan diekspresikan sebagai pernyataan tertulis dan

merupakan hasil interprestasi kebutuhan yang berupa data mentah yang

diperoleh dari pengguna produk. Setiap pernyataan atau hasil observasi

dapat diterjemahkan menjadi nomor berapapun sebagai kebutuhan

pelanggan. Griffin dan Hauser menemukan bahwa beberapa analisis

mungkin saja menerjemahkan wawancara yang sama menjadi kebutuhan

yang berbeda, sehingga memiliki lebih dari satu anggota tim untuk

melaksanakan proses penerjemahan.

c. Pengelompokan

Dengan melakukan pengelompokan dapat memudahkan kita dalam

mengolah data dan menentukan suatu yang akan kita teliti, karena daftar

kebutuhan para pemakai banyak mengandung interprestasi yang

subyektif, untuk itu kita harus dapat menerapkan sebagian rangkaian

spesifikasi yang mengungkap detail-detail yang tepat dan teratur.

Langkah-langkah dalam pengelompokan:

1. Ekspresikan kebutuhan yang sesuai dilakukan produk.

2. Ekspresikan kebutuhan sama dengan spesifikasi data mentah.

3. Ekspresikan kebutuhan sebagian atribut dari produk.

4. Hindarkan kata-kata harus atau mesti.

e. Menganalisa hasil dan proses

Langkah terakhir dalam metode identifikasi kebutuhan pelanggan

adalah menggambarkan kembali hasil dan proses. Walaupun proses

identifikasi kebutuhan merupakan suatu metode yang terstruktur, metode



tersebut bukanlah ilmu pasti. Tim harus menguji hasilnya untuk

menyakinkan hasil tersebut konsisten dengan pengetahuan dan intuisi

yang telah dikembangkapn melalui interaksi yang cukup lama dengan

pengalaman.

2.8.2 Desain Produk

Desain produk merupakan skema dimana elemen-elemen fungsional

dan produk disusun menjadi beberapa kumpulan komponen yang

berbentuk fisik. Pendesainan ditetapkan selama fase pengembangan

konsep dan perancangan tingkatan sistem ( Ulrich dan Eppinger, 2004;

171). Motode untuk menetapkan desain produk terdiri beberapa tahap,

yaitu:

a. Membuat skema produk.

b. Mengelompokan elemen-elemen yang terdapat pada skema.

c. Membuat rancangan geometris yang masih kasar.

2.8.3 Desain dan Proses Manufakturing

Perancangan dalam proses manufaktur membantu dalam mengurangi

biaya manufaktur serta secara simultan (atau paling tidak menjanjikan)

kualitas produk, waktu pengembangan, dan biaya pengembangan.

Metode dalam desain untuk proses manufaktur terdiri dari lima langkah,

lima langkah tersebut menurut (Ulrich dan Eppinger, 2004; 212) antara

lain:

a. Memperkirakan biaya manufakturing.

b. Mengurangi biaya komponen.



c. Mengurangi biaya perakitan.

d. Mengurangi biaya pendukung produksi.

e. Mempertimbangkan pengaruh keputusan Desain For Manufacturing

pada faktor-faktor lainnya.

2.9 Kualitas Alat

Kualitas secara singkat dapat dikatakan bahwa yang menunjukkan

sifat-sifat fisik dan material yang dipergunakan dari produksi. Demikian pula

dapat dikatakan bahwa kualitas dari suatu produksi dapat diartikan atau

didefinisikan sebagai sifat-sifat yang saling berhubungan seperti bentuk,

dimensi, komposisi, finishing. Kualitas suatu produk atau alat adalah

karakteristik dari engineering (desain) Manufacturing (pembuatan) produk

yang dibuat dengan tingkat tertentu, akan ditunjukan untuk memperoleh

penghargaan tertentu pula dari pamakai.

2.10 Prosedur Perancangan

Tahap produk yang diikuti dalam melakukan Engineering design

adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan

Adanya kebutuhan yang dinyatakan secara jelas yang didasarkan atas

permasalahan pokok, merupakan tahap awal prosedur perancangan.

b. Ide atau alternatif

Dengan pernyataan kebutuhan yang jelas dapat dikembangkan sejumlah

ide atau gagasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sebagaimana



telah dikemukakan dan tentunya alternatif maupun ide-ide haruslah

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan.

c. Keputusan

Setelah ide atau gagasan dikembangkan, maka melalui proses analisis

kemudian dipilih satu alternatif pemecahan masalah yang lebih baik agar

memperoleh hasil yang maksimal.

d. Tindakan

Tindakan merupakan tahap akhir dalam perancangan setelah kita

mengembangkan suatu ide atau gagasan, setelah mengubah sejumlah

alternatif masalah menjadi kenyataan melalui proses produksi.

2.11 Metode Elemen Hingga

Metode Elemen Hingga (MEH) dipergunakan sebagai solusi

pendekatan yang dapat memecahkan persoalan - persoalan mekanika dengan

geometri maupun pembebanan yang komplek (Cook R.D., 1990, (alih bahasa

Bambang Suryoatmono), Konsep dan Aplikasi Metode Elemen Hingga,

Eresco, Bandung). Metode ini memiliki sifat yang sama dengan metode

numerik yang lainnya, yaitu untuk mendapatkan nilai pendekatan. Metode ini

senantiasa dipergunakan sebagai iterasi untuk memperoleh harga yang paling

mendekati harga eksak.

Secara eksak Metode Elemen Hingga dilakukan asumsi peralihan pada

setiap elemennya dengan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Membagi struktur menjadi beberapa elemen (sub region) yang berhingga

dengan memilih elemen yang cocok untuk geometri struktur analisis.

2. Mengasumsikan fungsi peralihan setiap elemen sedemikain rupa sehingga

peralihan pada setiap titik sembarang dipengaruhi oleh nilai titik nodalnya.

3. Menentukan persamaan pendekatannya dengan menurunkan persamaan

keseimbangan untuk setiap nodal dari hasil diskretisasi struktur sesuai

distribusi elemen.

4. Mengesakkan sistem persamaan pendekatan fungsi peralihan nodal.

Model elemen untuk struktur secara umum disesuaikan dengan kasus-

kasus maupun problem fisik yang ditemui. Model elemen dibagi menjadi tiga

yaitu:

1. Elemen Garis (Elemen Satu Dimensi)

Elemen ini hanya memiliki dimensi panjang. Biasanya digunakan untuk

memodelkan benda yang mempunyai panjang jauh lebih besar dari pada

lebar dan tinggi, seperti batang, pipa, balok dan lain–lain. Berdasarkan

kemampuan menahan beban, elemen satu dimensi dibagi menjadi dua jenis

yaitu:

a. Bar : Elemen yang hanya mampu menahan beban pada panjangnya saja.

b.Beam: Elemen yang dapat menahan beban tegak lurus pada bidang

potongnya.

Gambar 2.1 Elemen Satu Dimensi



2. Elemen Dua Dimensi

Elemen ini digunakan untuk memodelkan benda yang mempunyai satu

dimensi jauh lebih kecil dari dua dimensi lainya dan benda tiga dimensi

yang memiliki sifat seragam pada panjangnya. Elemen pada dua dimensi

dibagi menjadi dua yaitu :

a. Membran : Hanya dapat menahan beban yang sejajajar pada bidangnya.

b. Plate : Selain sejajar pada bidangnya juga dapat menahan beban tegak

lurus terhadap bidangnya.

Gambar 2.2 Elemen Segitiga, Segiempat, Quadrilateral

3. Elemen Tiga Dimensi

Elemen ini digunakan untuk memodelkan struktur secara utuh.

Hexahedron Tetra hedron

Gambar 2.3 Elemen Tiga Dimensi



2.12 Pengantar CATIA

Software CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive

Application) adalah alat bantu yang mempunyai banyak fungsi pada

CAD,CAM,dan CAE dipadu dengan model analisa rancang bangun yang

handal “Integrated Design And Analysis”. CATIA memiliki keistimewaan

sebagai salah satu sistem gambar 2 dimensi dan 3 dimensi.yang konsisten

mulai dari user interface, data management, data base, model yang sangat

komplit dan program aplikasi interface. CATIA mempunyai aplikasi yang

digunakan pada area industri antara lain mechanical design, analysis,

robotic, dan perancangan.

CATIA sebagai analysis tool yang berfungsi untuk analisa produk yang

ada ataupun dalam proses perancangan , mempunyai beberapa bagian antara

lain CATIA kinematic, CATIA image design, dan CATIA FEM (Finite

element modeler).

Secara khusus pada CATIA Finite Modeler mempunyai kemampuan dan

kegunaan dalam pre processor 3D finite element serta membangun suatu

model lengkap dengan mendiskripsikan fisik dan sifat material, kondisi

batas, dan beban. Finite Element Modeler dapat secara cepat dan tepat dalam

mendefinisikan dan merubah mesh.

2.13 Teori Dasar Proses Simulasi

CATIA V.5 R.15 merupakan program tiga dimensi yang mampu

membuat gambar teknik dalam perencanaan benda kerja, dengan kelebihan

dan kekurangan masing-masing. Kelebihan software CATIA V.5 R.15



misalnya, perangkat lunak ini mampu untuk membuat gambar 3 dimensi,

analisa perhitungan, dan simulasi pembebanan. Namun untuk memberikan

suatu efek film program ini belum mampu.

Setelah seluruh part dibuat dan di assembly. Tinggal memberikan

load serta pemberian asumsi kondisi batas sesuai / mendekati keadaan

sebenarnya maka dapat dilakukan proses komputasi untuk mengetahui

analisa struktur hasil simulasi pembebanan.

2.14 Spesifikasi Program Komputer

Program atau software yang digunakan dalam pembuatan simulasi mesin

press krupuk lempeng conveyor adalah program CATIA V.5 R.15 jadi

spesifikasi komputer minimal yang dapat digunakan untuk pembuatan

program simulasi adalah:

Processor AMD / Pentium IV, VGA 64 MB, RAM 256 MB, Kapasitas hard

disk 40 GB.

2.15 Antropometri

2.15.1 Pengertian Antropometri

Antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang

berhubungan dengan karakteristik fisik manusia, ukuran, bentuk dan

kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah

desain (Wignjosoebroto, 1995). Data antropometri yang telah

diperoleh dapat diaplikasikan sebagai perancangan, antara lain :

a. Perancangan area kerja (work station, interior mobil, dan lain-lain).



b. Perancangan peralatan kerja (mesin, perkakas, perlengkapan dan

sebagainya).

c. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi dan

meja dan sejenisnya.

d. Perancangan lingkungan fisik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan

menemukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat yang berkaitan

dengan produk yang dirancang dan manusia yang akan

mengoperasikan produk tersebut.

Ada 2 cara pengukuran dalam kaitan posisi tubuh manusia yaitu:

a.  Pengukuran dimensi struktur tubuh (structural body dimensions).

Di sini tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak

bergerak (tegak). Istilah lain dari pengukuran ini dikenal dengan“static

anthropometry”. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara

lain meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam posisi tetap antara lain

meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri, maupun duduk,

ukuran kepala, tinggi atau panjang lutut pada saat berdiri/ duduk,

panjang lengan dan sebagainya.

b.  Pengukuran dimensi fungsional tubuh (functional body dimensions)

Di sini pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat

berfungsi melakukan gerakan-gerakan tertentu yang berkaitan dengan

kegiatan yang harus diselesaikan. Hak pokok yang ditekankan dalam

pengukuran dimensi fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran



tubuh yang nantinya akan berkaitan erat dengan gerakan-gerakan

tertentu. Berbeda dengan cara pengukuran yang pertama yang

mengukur tubuh dalam posisi tetap, maka cara pengukuran kali ini

dilakukan pada saat tubuh melakukan gerakangerakan kerja atau dalam

posisi yang dinamis. Cara pengukuran ini akan menghasilkan Dynamic

Anthropometry (Wignjosoebroto,1995). Salah satu usaha untuk

mendapatkan informasi banyak dilakukan melalui penyelidikan dan

pembahasan, dalam penyelidikan itu terdapat empat kelompok besar

sebagai berikut (Sutalaksana, 1979;64).

1. Penyelidikan tentang tampilan (display)

Display merupakan suatu perangkat antara (interface) yang mampu

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan dan

mengkonsumsikan pada manusia dalam bentuk tanda, angka dan

lambang.

2. Penyelidikan mengenai hasil kerja manusia dan proses

pengendalian.

Dalam hal ini diselidiki tentang aktifitas manusia ketika bekerja dan

kemudian mempelajari cara mengukur dari setiap aktifitas tersebut.

3.Penyelidikan mengenai tempat kerja

Agar diperoleh tempat kerja yang baik, dalam arti kata sesuai dengan

kemampuan dan kerterbatasan manusia, maka ukuran tersebut harus

sesuai dengan tubuh manusia.

4. Penyelidikan mengenai lingkungan kerja



Yang dimaksud lingkungan fisik disini meliputi ruangan dan fasilitas

yang biasa digunakan oleh manusia, serta kondisi lingkungan kerja,

yang kedua-duanya banyak mempengaruhi tingkah laku manusia.

2.15.2 Antropometri yang Dipakai Dalam Perancangan Produk

Dalam perancangan sebuah produk atau alat dalam hal ini kruk

untuk menentukan tingkat ergonomi atau kenyamanan dalam bentuk

ataupun desain dapat ditentukan dengan menganalisa dari data

antropometri, dengan cara mengukur bentuk anatomi tubuh manusia

yang berhubungan dengan yang akan dilakukan perancangan. Dan

dalam pengembangan kruk ini yang akan dilakukan pengukuran antara

lain:

1. Tinggi Ketiak Berdiri

Tinggi ketiak berdiri diukur dalam posisi, yang diukur dari telapak

kaki sampai ketiak.

2. Jangkauan Tangan

Jangkauan diukur dalam posisi berdiri tegak tangan pada waktu

mengepal sampai ketiak.

3. Lebar Lengan

Yaitu besarnya Lebar lengan pemakai.

4. Lebar Genggaman Tangan

Disini yang diukur adalah lebar telapak tangan.

5. Diameter Genggaman Tangan



Besarnya genggaman tangan pemakai. Agar dapat memenuhi sasaran

pokok tersebut maka ukuran yang diaplikasikan ditetapkan dengan

cara:

a. Untuk suatu dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu

produk umumnya didasarkan pada nilai percentile yang terbesar

seperti 90, 95 atau 99.

b. Untuk dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil

berdasarkan nilai percentile yang paling rendah yaitu 1, 5 atau 10

dari distribusi data anthropometri. Secara umum aplikasi data

antropometri untuk perancangan produk ataupun fasilitas kerja akan

menetapkan nilai percentile 5 untuk dimensi maksimum dan

percentile 95 untuk dimensi minimum.

2.16 TINJAUAN PUSTAKA

AL-AMIN M. ARIS 2007, PERANCANGAN DAN

PENGEMBANGAN ALAT BANTU JALAN (KRUK) YANG PRAKTIS DAN

ERGONOMIS. Kekurangan yang banyak dialami suatu produk adalah

kurang flexsibelnya suatu alat atau produk terhadap ukuran tubuh

pengguna. Di dunia kesehatan kita telah mendengar alat bantu jalan (kruk)

yaitu berupa tongkat yang dilengkapi penopang ketiak dan genggaman

tangan. Dari survei awal yang telah dilakukan pengguna mengeluhkan

susahnya mereka dalam memakai kruk pada waktu mereka bepergian baik

pada waktu naik motor atau naik mobil karena ukuran alat yang panjang.



Dari permasalahan yang ada penulis kemudian merancang alat

bantu jalan (kruk) yang praktis dalam penggunaan maupun penyimpanan.

Hal yang sangat ber pengaruh dalam perancangan produk ini adalah aspek

ergonomi yaitu studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan

kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, fisiologi, engineering,

manajemen dan perancangan. Data yang digunakan adalah data

antropometri.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, obyek pengamatan dan penelitiannya adalah alat

Bantu kruk, yaitu dengan melakukan inovasi alat Bantu kruk yang praktis dan

ergonomis dalam pemakaiannya dengan software CATIA dalam Analisis

pengujian produknya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dilapangan artinya mengamati secara

langsung terhadap kruk yang digunakan.

2. Data Antropometri

Untuk mengetahui data antropometri, yaitu dengan cara mengukur dimensi

tubuh populasi sampel untuk mendapatkan ukuran data yang dibutuhkan.

Disini penulis menggunakan data antropometri Al-Amin Aris M. 2007.

3. Simulasi dan analisis

Dalam pengujian produk ini akan di uji kekuatan mengenai beban dan

tekanan dalam pemakaiannya dengan menggunakan software CATIA.

4. Studi Pustaka



Mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan

melalui literatur, bahan kuliah, dan media cetak lainnya sebagai pelengkap

dari penelitian Al-Amin Aris M. 2007.

3.3 Identifikasi Responden

Identifikasi responden merupakan langkah awal dalam penelitian, yang

bertujuan untuk menentukan siapa yang menjadi responden guna keperluan

pengambilan data melalui penyebaran kuesioner. Dan itu dari awal kita

sudah menentukan bahwa yang akan menjadi responden dalam penelitian ini

adalah pemakai kruk.

3.4 Mendesain Konsep Alat

Memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana alat tersebut bekerja

dan merupakan bentuk yang didasari pada terjemahan dari kebutuhan

pengguna melalui data kuesioner, antara lain:

- Tingkat Ergonomi

Memberikan uraian mengenai kenyamanan dari produk tersebut yang

menyebabab kepuasan dalam penggunaan dibanding dengan produk

yang sudah ada.

- Tingkat Ekonomis

Memberi uraian mengenai tingkat biaya ekonomi dengan

membandingkan biaya yang dimiliki dari produk yang sudah ada.

- Respon Pasar



Melakukan pendesainan konsep alat dengan didasari pada kemungkinan

respon pasar, apakah akan memakai atau tidak.

3.5 Perancangan / Desain

Melakukan perancangan/desain dengan mempertimbangkan segi

ergonomis yang diketahui dari pengolahan data antropometri dan

menentukan bagian-bagian yang perlu ditambah atau diganti, serta dengan

melihat syarat-syarat perancangan produk yang baik.

3.6 Pengujian kekuatan kruk

Masing-masing bagian dirakit dalam suatu gambaran untuk

memperlihatkan detail bagian dan proses penggabungan atau penyusunan

dengan part lain. Selanjutnya tinggal menganalisa kekuatan dari kerangka

kruk.



3.7 Keragka Pemecahan Masalah

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Identifikasi kebutuhan konsumen
-

Studi pustaka Survey lapangan

 Perancangan / desain
 Pengembangan konsep
 Arsitektur produk
 Pemilihan konsep
 Seleksi terhadap konsep

Analisa pembebanan produk dengan
software CATIA

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Rancangan
produk sesuai

Tidak

Ya

Mulai



BAB IV

PERANCANGAN DESAIN KRUK DAN ANALISA DENGAN

SOFTWARE CATIA V.5 R.15

4.1 Data Diskripsi

4.1.1 Diskripsi Produk

Di pasaran telah dikembangkan berbagai macam kruk mulai yang terbuat

dari alumunium dan ada juga yang terbuat dari besi, sehingga dapat

memudahkan konsumen untuk memilih diantara model kruk yang ada. Produk

tersebut biasanya sudah disediakan oleh dinas rumah sakit terkait tempat

pemakai dirawat. Beberapa rumah sakit sudah ada yang membuat kruk sendiri

tetapi, kebanyakan masih dikerjakan oleh pengrajin. Dari beberapa model

yang tersedia mempunyai bentuk yang hampir sama yaitu dapat dilihat seperti

gambar dibawah ini:

.

Gambar 4.1 Gambar jenis kruk yang ada



4.1.2 Pernyataan Misi

Dalam menciptakan suatu produk, perancang harus mampu mengetahui

keinginan dari konsumen atau pelanggan. Hal ini dilakukan agar nantinya

produk yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Sebelum

membuat rancangan produk perancang harus mengetahui tentang produk itu

sendiri, segmen pasar yang akan dituju sehingga akan memudahkan dalam

menegambil kebijakan selanjutnya. Untuk diskripsi pernyataan misinya dapat

dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. ( Al Amin Aris, 2007, Tugas Akhir)

Tabel 4.1. Pernyataan Misi
Pernyataan Misi : Alat Bantu Jalan KRUK

1. Deskripsi produk Kruk terbuat dari alumunium yang praktis dalam
penggunaan maupun penyimpanan

2. Segmen pasar utama Semua pengguna alat bantu jalan (kruk)
3. Asumsi- asumsi  Bahan baku dari alumunium

 praktis digunakan
 Dapat digunakan untuk semua orang
 Harga terjangkau

4. Pihak-pihak yang terkait  pengguna produk
 perancang
 Tenaga ahli penguji produk

4.1.3 Identifikasi Kebutuhan Konsumen

Daftar kebutuhan konsumen yang didapat dari survei yang telah

dilakukan . Ini semua didasarkan pada keinginan para konsumen dan saran

perbaikan para konsumen juga dapat dijadikan pertimbangan daftar kebutuhan

konsumen yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Tabel 4.2 pernyataan keinginan pemakai
Pertanyaan Jawaban Interpretasi
Kendala
yang sering
terjadi

 Ketiak sakit

 Tumpuan ketiak keras

 Alatnya ketinggian

 Ketiak terasa sakit

 Sering terpeleset

 Alas gampang pecah

 Kaki cepat pegal

 Ketiak sering lecet

 Cepet capek

 Alas cepet rusak

 Kurang nyam

 Alat yang adjustable

 Bahan lebih empuk

 Alat yang Adjustable

 Bahan lebih empuk

 Penutup alas yang tidak licin

 Penutup alas yang kuat

 Alat yang Adjustable

 Tumpuan ketiak yang nyaman

 Alat yang Adjustable

 Penutup alas yang tahan lama

 Alat yang ergonomis
Kekurangan
Alat

 Tidak praktis dalam pembawaan

 Kurang ergonomis

 Tidak semua pemakai bisa menggunakan

 Terlalu panjang

 Ribet membawa

 Tidak bisa diwariskan

 Ukuran kurang pas

 Landasan pada ketiak kurang empuk

 Bahan mudah bengkok

 Alat terlalu panjang sehingga sulit membawa

 Harga terlalu berat

 Alat yang praktis dibawa

 Alat yang nyaman dipakai

 Alat yang adjustable

 Alat yang bisa dipendekin

 Alat yang mudah dibawa

 Alat yang Adjustable

 Stelan alat yang ukuran pas

 Bahan lebih empuk

 Alat yang kuat

 Alat yang praktis dibawa

 Harga alat yang murah
Usulan
perbaikan

 Lebih simpel, ringkas

 Dibuat ringkas

 Landasan ketiak dibuat empuk

 Bahan yang ringan dan kuat

 Bentuk diperbaiki agar lebih simpel

 Tumpuan lebih empuk

 Bisa dipendekin supaya praktis

 Ukuran bisa disesuaikan secara otomatis

 Desain alat yang simpel

 Desain alat yang ringkas

 Bahan diganti yang lebih empuk

 Kualitas bahan yang bagus

 Model yang lebih simpel

 Bahan diganti yang lebih empuk

 Alat yang bisa distel jadi pendek

 Ukuran alat yang bisa di stel otomatis

4.1.4 Pengelompokan Keinginan konsumen

Dengan melakukan pengelompokan dapat memudahkan kita dalam

mengolah data dan menentukan suatu yang akan kita teliti, karena daftar

kebutuhan para pemakai kebanyakan mengandung interprestasi yang

subyektif, untuk itu kita harus dapat menerapkan sebagian rangkaian

spesifikasi yang mengungkap detail-detail yang tepat. Untuk tabel



pengelompokan keinginan pemakai dapat dilihat dibawah ini. (Al Amin Aris,

2007, Tugas Akhir)

Tabel 4.3. Pengelompokan Keinginan Pemakai

No Pengelompokan Kebutuhan

1.

2.
3.

4.

Desain yang praktis digunakan

 Desain yang praktis dibawa

  Alat yang dapat di stel
Harga yang murah
Kenyamanan dalam penggunaan

 Alat yang ergonomis

 Alas tidak licin
Bahan penyusun yang berkualitas dan kuat

4.2 Data Antropometri

Adapun data antropometri yang digunakan adalah Tinggi Ketiak Berdiri

(TKB), Jangkauan Tangan (JT), Lebar Lengan (LL), Lebar Genggaman

Tangan (LGT) dan Diameter Genggaman Tangan (GT). Untuk tabel dari data

antropometri yang telah diperoleh dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (Al

Amin Aris, 2007, Tugas Akhir)



Tabel 4.4. Data Antropometri Pengguna Produk
Data Yang Diukur dalam (cm)No

TKB 1 TKB 2 JT 1 JT 2 LL LGT GT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

135
131
133
136
135
136
134
128
131.5
130
134
129
131
133
135
128
128
134
132
130
132
129
136
134
132
129
132
134
130
129

101
106
103
108
102
106
100
102
106
105
105
103
101
100
102
108
107
102.5
103
106
104
102
106
107
105
105
108
103
105
103

53
50
53
54
49
52
48
48
50
47
49
54
51
54
50
47
47
50
52.5
52
48
54
53
46
48
49
47
48
47
50

39.5
43
40
40.5
40
41
42
39.5
41.5
39
43
40
40.5
42
40
42.5
43
42
39.5
42.5
40
41
39
42
40.5
41.5
39
40
39
41
41
40
41.5
42
42
43
42.5
40
40.5
43

10
9
10.5
12
13
9
12.5
9
13
12.5
9
12
13
11.5
13
13
11.5
13.5
9
11
9.5
12
10
9
11.5
10
11
11.5
14
9
9
10
9
12
12
10
12.5
10
11.5
10

8
10
9
9.5
10
12
11
9
9
11
10
8
11
9.5
8.5
9.5
10.5
9
10
9
12
9
8
8.5
11
9
8
12
8.5
10

4
3
4
4
4
3.5
4
3
4
4
3
4
3.5
4
4
4
4
4
3
4
3.5
4
3
4
4
4
3.5
4
4
4



Keterangan :

TKB 1 : Tinggi Ketiak Berdiri 1

TKB 2 : Tinggi Ketiak Berdiri 2

JT 1 : Jangkauan Tangan 1

JT 2 : Jangkauan Tangan 2

LL : Lebar Lengan

LGT : Lebar genggaman Tangan

GT : Diameter Genggaman Tangan

4.2.1 Data perancangan konsep desain

Dalam pembuatan rancangan alat bantu jalan (kruk) perlu diperhatikan

ukuran dari pengguna karena alat ini nantinya tidak hanya digunakan oleh

ukuran tubuh tertentu saja, melainkan dapat juga digunakan oleh siapa saja

kecuali anak-anak. Untuk persentil yang digunakan dalam pembuatan produk

ini dapat dilihat dibawah ini. . (Al Amin Aris, 2007, Tugas Akhir)

Tabel 4.5 Rekapitulasi persentil
No Deskripsi data P5 P10 P50 P90 P95 P99

1
2
3
4
5
6
7

Tinggi Ketiak Berdiri 1
Tinggi Ketiak Berdiri 2
Jangkauan Tangan 1
Jangkauan Tangan 2
Lebar Lengan
Lebar Genggaman Tangan
Diameter Genggaman Tangan

122.2
95.68
40.66
34.82
3.52
4.4
2.42

124.38
98.78
42.74
36.19
5.19
5.57
2.72

132.02
109.65
50.02
40.99
11.01
9.65
3.77

139.66
120.52
57.3
45.79
16.83
13.73
4.82

141.84
123.62
59.38
47.16
18.49
14.9
5.12

145.9
129.39
63.25
49.71
21.59
17.07
5.68

4.2.2 Analisis Perhitungan Presentil dan Penentuan Dimensi

Perancangan



Tabel 4.6  Penentuan besarnya persentil
No Deskripsi Data Persentil yang digunakan Nilai Nilai

pembulatan
1
2
3
4
5
6
7

Tinggi Ketiak Berdiri 1
Tinggi Ketiak Berdiri 2
Jangkauan Tangan 1
Jangkauan Tangan 2
Lebar Lengan
Lebar Genggaman Tangan
Diameter Genggaman Tangan

P90
P50
P50
P50

               P95 dan P99
P50
P50

139.66 cm
109.65 cm
  50.02 cm
  40.99 cm
  18.49 cm dan  21.59 cm

9.65 cm
    3.77 cm

140 cm
110 cm
   50 cm
   41 cm
   20 cm
   10 cm

4 cm

Dengan adanya data penentuan besarnya persentil diatas maka untuk

penentuan dimansi perancangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tinggi ketiak berdiri

Penentuan tinggi kruk didasarkan pada hasil perhitungan

anthropometri tinggi ketiak berdiri 1 (TKB1) dan tinggi ketiak

berdiri 2 (TKB2). Tinggi ketiak berdiri 1 yaitu untuk batas

maksimal tinggi kruk, sedangkan tinggi ketiak berdiri 2 yaitu untuk

batas minimal untuk tinggi pemakaian kruk. Pengambilan data

anthropometri TKB1 dan TKB 2 tersebut, digunakan untuk

mengukur kepraktisan kruk dalam pengaturan pemakaian.

Berdasarkan perhitungan anthropometri   TKB1 dengan presetil 90

yaitu sebesar 140 cm. Hal ini didasarkan bahwa pemakaian kruk

pada waktu posisi berdiri, dengan ketentuan tersebut maka panjang

maksimal kruk adalah 140 cm. Untuk batas minimal pemakaian

kruk berdasarkan data anthropometri TKB2 dengan persentil 90

yaitu sebesar 110 cm.

2) Jangkauan tangan



Untuk jangkauan tangan disini menggunakan  data anthropometri

Jangkauan tangan 1 (JT1) dan Jangkauan tangan 2 (JT2).

Berdasarkan data anthropometri dalam penentuan dimensi

jangkauan tangan 1 (JT1) menggunakan persentil 50 yaitu sebesar

50 cm dan jangkauan tangan 2 dengan persentil 50 yaitu 41 cm.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, jarak antara penopang

dengan genggaman tangan dengan panjang maksimal 50 cm dan

batas minimal yaitu 41 cm.

3) Lebar Lengan

Penentuan lebar lengan didasarkan pada hasil perhitungan

anthropometri lebar lengan (LL) dengan persentil 95 dan persentil

99  dengan nilai rata-rata adalah 20 cm. Untuk itu panjang

penopang kruk dibuat dengan panjang 20 cm.

4) Lebar genggaman tangan

Penetuan Lebar genggaman tangan berdasarkan data perhitungan

anthropometri lebar genggaman tangan (LGT) dengan persentil 50

adalah 10 cm. Untuk itu  panjang  genggaman tangan kruk adalah

10 cm.

5) Diameter Genggaman Tangan

Penetuan diameter genggaman tangan berdasarkan data

perhitungan anthropometri diamater genggaman tangan (DGT)

dengan persentil 50 adalah 4 cm. Untuk itu  diameter genggaman

tangan kruk adalah 4 cm.



4.3 Pengembangan  dan Pemilihan Konsep

4.3.1. Desain Konsep

Konsep produk merupakan gambaran secara ringkas bagaimana produk

yang di buat dapat memuaskan akan kebutuhan yang diharapkan oleh

pelanggan . Sehingga konsep produk dapat diartikan sebagai perkiraan prinsip

kerja dan bentuk produk. Dalam suatu konsep biasanya ditampilkan dalam

bentuk template gambar atau sebuah sketsa gambar beserta keterangan secara

ringkas .

1. Konsep Awal .

Dalam konsep awal ini ditawarkan produk kruk seperti yang ada di

pasaran. Dalam pemakaian alat kruk tersebut terdapat keluhan-keluhan dari

para pelanggan setelah pemakaian diantaranya ketiak terasa sakit, produk yang

kurang praktis dalam penyimpanan, tidak dapat distel panjang pendeknya

ukuran kruk dan desain kurang menarik.

2.   Konsep Perbaikan

Berdasarkan analisis konsep yang ada, kemudian dipilih satu konsep yang

dapat  dianggap  mewakili criteria produk yang terbaik dari pembangkitan

konsep yang telah dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui dominasi

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen .

Dari analisis kebutuhan pelanggan dapat disimpulkan point criteria produk

yang diinginkan konsumen. Adapun criteria tersebut adalah sebagai berikut :

a.Alat yang dapat distel.

b.Alat yang ringan .



c.Mudah dalam penyimpanan.

d. Penopang ketiak yang empuk.

e.Alas tidak licin

4.3.2 Alternatif-alternatif bahan penyusun alat kruk

Dari analisis kebutuhan pelanggan dapat disimpulkan alternatif-

alternatif yang diinginkan konsumen. Adapun alternatife tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Alat yang dapat distel

Alternatif alat yang dapat distel disini dimaksudkan dapat diatur sesuai

dengan ukuran pemakai. Untuk itu dari tiap part batang harus ada

pengencang untuk pengaturan panjang pendeknya batang tersebut.

Untuk pengencang disini menggunakan alternatif jenis klem dan baut.

2.  Alat yang ringan

Alternatif  bahan yang digunakan terbuat dari bahan kayu, besi dan

almunium. Dari masing-masing bahan tersebut tentunya memiliki

kelebihan dan kekurangan dalam pemakaiannya. Untuk kekurangan

dan kelebihan dari bahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4.7 Tabel bahan penyusun batang alat kruk
No Jenis bahan Kelebihan kekurangan

1. Kayu  Kuat

 Harga murah

 Mudah didapat

 Mudah rapuh

 Beban berat

 Tidak bisa diringkas
2. Besi  Kuat

 Harga relatif murah

 Mudah didapat

 Tahan lama

 Beban berat

 Mudah berkarat



3. Alumunium  Kuat

 Ringan

 Adjustable

 Tidak berkarat

 Harga relatif mahal

 Ukuran yang sudah ditentukan dipasaran

 Tidak tahan terhadap air laut, soda, dan asam
organik.

Dilihat dari kekurangan dan kelebihan dari tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa alternatif bahan yang dipakai untuk batang kruk

terbuat dari alumunium.

3. Mudah dalam penyimpanan

Alat kruk dapat diringkas karena dari setiap bagian batang memiliki

diameter yang berbeda, sehingga batang dapat diatur untuk panjang

dan pendeknya. Untuk penyimpanan alat kruk dapat diatur batang

dipendekin, agar alat kruk dapat disimpan dengan mudah

4. Penopang ketiak yang empuk

Penopang disini berfungsi sebagai penyangga ketiak. Biasanya

alternatif yang digunakan pada alat bantu kruk adalah terbuat dari

kayu, atom dan spon.

4.8 Tabel jenis-jenis penopang
No Bahan Keterangan

1 Spon dan kayu Penopang Kayu yang dibungkus dengan spon dengan
pelekatannya menggunakan paku.

2 Atom Penopang  Atom yang dibuat dengan cetakan

3 kayu Penopang terbuat dari kayu, biasanya batang yang

digunakan dari bahan kayu juga.



5. Dari tabel diatas dapat kita simpulkan untuk penopang ketiak yang

empuk menggunakan spon dan kayu.

6. Alas tidak licin

Alas disini penting sekali karena sebagai tumpuan saat dipakai,

sehingga ujung batang diberi penutup alas yang terbuat dari karet,

karet meminimalkan selip atau licin dalam pemakaiannya.

4.4 Arsitektur Produk

Dari produk alat bantu jalan kruk yang kami buat mempunyai beberapa

komponen dan dari komponen tersebut mempunyai fungsi sendiri sendiri .

Adapun komponen kruk tersebut terdiri dari :

1. Fungsi Penopang

Penopang nantinya dibuat dari kayu yang dibungkus dengan busa

dan spon yang tebal. Ketika dipakai akan terasa empuk pada ketiak. Dapat

kita lihat alternatif penyusun penopang yang akan dibuat seperti gambar

dibawah ini:

4.9 Tabel fungsi penopang
No Gambar Keterangan

1 Penopang terbuat dari almunium yang dibungkus dengan busa dan
spon, dengan penyangga untuk kekuatan tekanan beban.

2 Penopang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan busa dan spon.



2. Fungsi Genggaman Tangan

Genggaman tangan terbuat dari batang almunium terdapat dua

alternatif, alternatif yang pertama yaitu batang almunium yang dilapisi

spon agar tidak licin karena keringat yang dihasilkan genggaman tangan.

Bagian ini menempel pada batang stainles stel dengan proses kelingan

untuk pelekatannya. Alternatif yang kedua yaitu batang almunium dilapisi

spon yang menempel pada batang kruk dengan setelan baut dan mur

sehingga genggaman tangan dapet diatur sesuai dengan ukuran pemakai.

Gambar 4.2 fungsi genggaman tangan

3. Fungsi Stelan

Ketinggian dapat diatur sesuai dengan ukuran yang dikehendaki

dengan fungsi stelan. Fungsi stelan disini berbentuk klem sebagai fastener.

Diharapkan dari klem dapat mengencangkan part yang distel panjang dan

pendek .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 klem (fastener) Gambar 4.4 stelan baut

4. Fungsi Penutup Alas

Penutup alas dibuat pada ujung tongkat dilengkapi dengan karet anti

slip yang tahan lama. Karet berfungsi agar tidak licin pemakaiannya. Dari

fungsi-fungsi diatas dapat digambarkan konsep seperti gambar dibawah

ini:

Gambar 4.5 penutup alas

4.5 Konsep produk

Setelah diketahui arsitektur produk yang ada kemudian diteruskan dengan

pembuatan konsep yaitu dengan mengkombinasikan antara fungsi yang ada. Dari

arsitektur produk  yang telah dilakukan didapatkan konsep-konsep sebagai

berikut:



4.5.1 Gambar konsep produk 1
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Keterangan :  Ukuran dalam (cm)

4.10 Tabel ukuran produk sesuai dengan data anthropometri
No Dimensi produk Ukuran Data Anthropometri Persentil yang

digunakan

1
2
3
4
5
6
7

Batas Tinggi kruk maksimal
Batas tinggi kruk minimal
Setelan jangkauan tangan bawah
Setelan jangkauan tangan atas
Panjang penopang ketiak
Panjang genggaman tangan
Diameter genggaman tangan

140 cm
110 cm
   50 cm
   41 cm
   20 cm
   10 cm

4 cm

Tinggi Ketiak Berdiri 1
Tinggi Ketiak Berdiri 2
Jangkauan Tangan 1
Jangkauan Tangan 2
Lebar Lengan
Lebar Genggaman Tangan
Diameter Genggaman Tangan

P90
P50
P50
P50
P95 dan P99
P50
P50

Spesifikasi :

 Bahan terbuat dari alumunium

 Ketiak terbuat dari bahan spon dan busa

 Alas terbuat dari karet yang tidak licin

 Alat dapat diatur panjang dan pendek dengan fungsi stelan dari mur dan

baut.

20
90
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4.5.2 Gambar konsep produk 2

Spesifikasi:

 Bahan terbuat dari alumunium

 Ketiak terbuat dari bahan spon dan busa

 Alas terbuat dari karet yang tidak licin

 Alat dapat diatur panjang dan pendek dengan   fungsi stelan dari klem

untuk pengencang dan pengaturan panjang pendeknya.

Ket :
Ukuran dalam (cm)
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4.5.3 Gambar konsep produk 3

Spesifikasi:

 Bahan terbuat dari alumunium

 Ketiak terbuat dari bahan spon dan busa

 Ujung  batang tongkat dibuat dengan empat kaki untuk tumpuan

alasnya dari karet untuk setiap ujungnya.

 Alat dapat diatur panjang dan pendek dengan fungsi stelan dari klem

untuk pengencang dan pengaturan panjang pendeknya.

140

Gambar tampak
atas ujung

batang

Ket :
Ukuran dalam (cm)



4.6 Data Kuesioner

Data kuisioner didapat dari penyebaran kuesioner kepada

konsumen yaitu para pemakai kruk, orang yang pernah memakai kruk

dan customer. Kusioner ini juga di tujukan kepada jenis kelamin pria

dan wanita karena dari produk ini dipakai untuk semua orang baik pria

maupun wanita, maka perlu sekali untuk pemilihan konsep. Jumlah

kuesioner yang disebar berjumlah 30 buah. Kuesioner ini di berikan

dengan tujuan memilih salah satu konsep dari tiga konsep kruk yang

sudah dirancang, juga untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang

diinginkan oleh konsumen  terhadap bentuk serta bahan baku. Adapun

untuk format dan data dari kuesioner dapat dilihat pada bagian lampiran

1.

4.7 Seleksi Terhadap Konsep

Dari konsep yang ada kemudian dilakukkan penyeleksian yaitu dengan

cara menanyakan langsung kepada konsumen tentang desain mana yang

mereka suka. Kemudian hasilnya nanti akan terpilih satu desain yang nantinya

akan dibuat menjadi produk jadi. Dibawah ini adalah tabel rekapitulasi dari

hasil wawancara yang telah dilakukan.

Tabel 4.11 Rekapitulasi hasil kuisioner
KonsepNo Kriteria seleksi

Produk Usulan I Produk Usulan II Produk Usulan III
1 Desain 17 7 6
2 Kepraktisan 8 15 7
3 Fungsi stelan 10 10 9
4 Genggaman tangan 9 12 9
5 Kekuatan dan keawetan 19 3 8



6 Ujung batang 5 9 16
Jumlah 68 56 55

Rangking 1 2 3

Jadi memilih konsep produk pertama yang mana memiliki rangking yang

tertinggi dengan total nilai  sebesar 68.

4.8 Analisa pembebanan produk yang terpilih

Untuk melakukan pengujian kekuatan produk kruk ini dengan

menggunakan software CATIA. Dengan langkah-langkah berikut yaitu

1. Membuat part desain

2. Asembly / Perakitan

3. Analisis

4.8.1 Part desain

Part 1 Batang sisi kanan

Gbr. 4.6 part desain batang sisi kanan



Gambar batang kruk bagian sisi kanan  yang setiap ujungnya di

beri lubang dua untuk pengencang tempat baut dan mur untuk

assemblynya.

Part 2 Batang sisi kiri

Gbr. 4.7 Part desain batang sisi kiri

Gambar batang kruk bagian sisi kiri  yang setiap ujungnya di beri

lubang dua untuk pengencang tempat baut dan mur untuk

assemblynya.

Part 3 Batang tengah

Gbr. 4.8 Part desain batang tengah



Batang kruk yang juga diberi lubang untuk tempat baut dan mur

untuk penggabungan batang sisi kanan dan sisi kiri.

Part 4 Baut dan fungsi genggaman tangan

Gbr. 4.9 Part desain baut dan fungsi genggaman tangan

Part 5 Baut dan mur



Gbr. 4.10 Part desain baut dan mur

4.8.2 Assembly

Pada bagian ini terjadi penyatuan antara beberapa part yang telah

dibuat sebelumnya. Komponen yang dirakit terdiri dari batang sisi

kanan, batang sisi kiri, fungsi genggaman tangan, batang tengah baut

dan mur.

Gbr. 4.11 Assembly produk kruk



4.8.3 Analisis

Setelah part desain diassembly kemudian dianalisis dengan

simulasi pembebanan beban maksimal 1000 Newton dimana untuk

mengetahui batas maksimal untuk pemakaian. Dimana bobot diambil

dari asumsi berat badan manusia sebanding dengan gravitasi (9,8 m/s).

Dapat dilihat gambar-gambar dibawah ini yang menunjukkan deformasi

dan tegangan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Deformasi

.

Gbr. 4.12 deformasi yang terjadi pada pembebanan

Dari gambar diatas dapat kita lihat gambar keseluruhan dari bentuk

deformasi yang terjadi dengan beban  dengan 1000N.

Gbr. 4.13 deformasi pada batang



Dapat kita lihat bahwa deformasi terjadi pada daerah batang

samping dimana terjadi pelengkungan yang mengakibatkan

pegangan genggaman tangan melengkung kebawah.

Gbr. 4.14 deformasi pada batang dan baut

Deformasi juga terjadi pada batang samping yang mengait pada

batang tengah dengan baut terjadi renggangan sehingga keadaan

tidak merapat.

2 Tegangan yang terjadi

Gbr. 4.15 Von Misses Stress

Pada gambar diatas dapat dilihat mengalami deformasi dan tegangan

tertinggi yang terjadi sebesar 41,9.106 N/m2 , yaitu pusatnya pada ujung

baut.



Gbr. 4.16 Tegangan pada ujung rangka

Tegangan yang terjadi pada ujung rangka atas yaitu 9,45 . 104

N/m2.

Gbr. 4.17 Tegangan pada pegangan genggaman tangan

Tegangan yang terjadi pada pegangan genggaman tangan yaitu 9,5 . 105

N/m2.



Gbr. 4.18 Tegangan pada batang tengah bagian  bawah

Tegangan yang terjadi pada batang tengah bagian bawah yaitu 1,32

. 105 N/m2

Gbr. 4.19 Tegangan pada batang samping

Tegangan yang terjadi pada batang samping yaitu 8,49. 105 N/m2



Gbr. 4.20 Tegangan pada baut bagian bawah

Tegangan yang terjadi pada baut bagian bawah  yaitu 2,84. 107

N/m2.

4.9 Hasil analisa

Dari data hasil komputasi diatas dapat kita buat tabel untuk mengetahui

setelah diadakan pembebanan.

Tabel 4.12 Tegangan yang dihasilkan
No Bagian rangka Tegangan yang dihasilkan
1
2
3
4
5
6

Baut bagian atas
Ujung rangka atas
Genggaman tangan
Batang tengah bagian bawah
Batang samping
Baut bagian bawah

41,9.106 N/m2

        9,45 . 104 N/m2.
     9,5 . 105 N/m2

      1,32 . 105 N/m2

      8,49. 105 N/m2

2,84. 107 N/m2

Dari tabel  tegangan yang dihasilkan dapat ditunjukkan bahwa

tegangan terbesar pada baut bagian atas dengan bahan besi yaitu

41,9.106 N/m2, sedangkan untuk bahan alumunium tegangan yang

dihasilkan adalah 8,49. 105 N/m2.

4.13 Tabel hasil analisa komputasi
No Bahan Tegangan izin Tegangan produk setelah

dianalisis
1 Alumunium (103-152).106 N/m2 8,49.105 N/m2

2 Baut 55. 106 N/m2 41,9.106 N/m2



 Dari tabel analisa komputasi tegangan produk yang dianalisis untuk

almunium dihasilkan tegangan maksimal 8,49.105 N/m2 lebih kecil

dari tegangan izin maka dapat diterima.

 Dari tabel analisa komputasi tegangan produk yang dianalisis untuk

Baut dihasilkan tegangan 41,9.106 N/m2 lebih kecil dari tegangan

izin maka dapat diterima.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap pemakai produk yang telah ada,

perancang kemudian membuat perubahan produk yang didasari dari

keinginan pemakai melalui pengolahan data secara ilmiah. Perubahan dari

kruk lama dengan kruk yang baru adalah sebagai berikut:

1. Perubahan bentuk dari penopang yang disangga dengan dua batang

dirubah dengan penyangga satu batang..

2. Untuk ukuran sekarang bisa atur panjang pendek sehingga memudahkan

dalam hal pembawaan maupun penyimpanan.

3. Desain yang menarik serta kuat untuk pemakaiannya

4. Beban maksimal untuk pemakaian produk kruk ini yaitu 1000 N, akan

mengalami kerusakan pelengkungan pada batang alat kruk ini.

5. Tegangan yang dihasilkan pada Von Mises stess adalah 41,9.106 N/m2

lebih kecil dari tegangan izin maka produk dapat diterima.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, kesimpulan serta analisa yang dilakukan oleh

penulis, maka penulis dapat memberi saran atau masukan sebagai berikut :



1. Perlu dilakukan perancangan lebih lanjut dalam perbaikan kruk, supaya

dapat memberikan kenyamanan yang lebih terhadap para pemakai.

2. Untuk proses pengembangan produk selanjutnya, pihak perancang harus

memperhatikan keinginan dari pemakai atau pengguna dalam hal ini

pengguna atau pemakai alat bantu jalan (kruk), karena para penggunalah

yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk.

3. Bahan baku yang digunakan adalah alumunium jadi perlu diperhatikan

desain yang akan dihasilkan.

4. Perlu adanya produk multi fungsi sehingga selain mengurangi biaya

juga didapatkan desain yang lebih simpel.

5. Berat produk harus diperhatikan karena produk yang dihasilkan menuntut

berat yang ringan.

6. Kenyamanan dalam penggunaan harus lebih diutamakan selain dari

fungsinya

sendiri.
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KUISIONER



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/

Ibu/ Sdr/ I, untuk ikut serta dalam pengisian kuesioner ini, serta kepada pihak-

pihak yang telah membantu memberi masukan terkait dengan perancangan alat

bantu jalan (kruk) yang praktis dan ergonomis.

Selanjutnya, pada tahap ini kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr/ I

untuk berperan serta menjawab semua pertanyaan yang ada dengan petunjuk yang

sudah tersedia. Kuisioner ini memaparkan beberapa konsep perancangan ulang

alat kruk, kemudian kami mohon untuk memilih salah satu konsep alat kruk

seperti yang ada di gambar yang sudah terlampir dibawah ini, yang  menurut

Bapak/Ibu/Sdr/I sesuai dengan kebutuhan.

  Demikian permohonan dari penulis, atas masukan dan kesediaan Bapak/

Ibu/ Sdr/ I meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, penulis ucapkan

banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KUISIONER

Nama :

Alamat :

Jenis kelamin :



Gambar konsep produk 1
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Spesifikasi gambar:

1. Bahan dari almunium.

2. Ketiak menggunakan kayu dan spon..

3. Ujung tongkat beralaskan karet.

4. Dapat diatur panjang dan pendek untuk penggunaan menggunakan baut

dan mur untuk pengaturannya, kruk ini dapat dipendekkan hingga 100

cm

No Gambar Keterangan
1 Penopang dari bahan kayu yang dibungkus

dengan busa dan spon

2 Fungsi stelan menggunakan baut dan mur
untuk pengaturannya

3
Fungsi genggaman tangan terbuatdari
alumunium yang dibungkus dengan spon
tebal dan dilengkapi dengan stelan dengan
baut dan mur

4 Penutup alas yang terbuat dari karet
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Gambar konsep produk 2

Spesifikasi gambar:

1. Bahan dari almunium.

2. Ujung tongkat beralaskan karet.

3. Dapat diatur panjang dan pendek untuk penggunaan menggunakan klem

untuk pengaturannya.

4. Dapat diringkas untuk penyimpanaannya hingga 70 cm

5. Dapat digunakan sebagai tongkat

No Gambar Keterangan
1 Penopang dari bahan alumunium yang dibungkus

dengan busa dan spon dilengkapi dengan penyangga
dari besi untu kekuatannya.

2 Fungsi stelan menggunakan klem yang berfungsi
sebagai pengencang part batang kruk  untuk
pengaturan panjang dan pendeknya.

3
Fungsi genggaman tangan terbuat dari alumunium
yang dibungkus dengan spon tebal yang menem pel
pada part tersendiri terbuat dari stainless steel
dengan proses keling untuk pelekatnya

4 Penutup alas yang terbuat dari karet
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Gambar konsep produk 3

Spesifikasi gambar:

1. Bahan dari almunium.

2. Ujung  batang tongkat dibuat dengan empat kaki untuk tumpuan alasnya

dari karet untuk setiap ujungnya.

3. Dapat diatur panjang dan pendek untuk penggunaan menggunakan klem

untuk pengaturannya.

4. Dapat digunakan sebagai tongkat

5. Dapat diringkas hingga 75 cm.

No Gambar Keterangan
1 Penopang dari bahan alumunium yang

dibungkus dengan busa dan spon
dilengkapi dengan penyangga dari besi
untu kekuatannya.

2 Fungsi stelan menggunakan klem yang
berfungsi sebagai pengencang part batang
kruk  untuk pengaturan panjang dan
pendeknya.

3
Fungsi genggaman tangan terbuat dari
alumunium yang dibungkus dengan spon
tebal yang menem pel pada part tersendiri
terbuat dari stainless steel dengan proses
keling untuk pelekatnya

4 Ujung batang dengan 4 tumpuan dengan
fungsi kuat dan tingkat kelicinan yang
kecil

Gambar tampak
atas ujung batang



Dari gambar konsep produk yang sudah dilampirkan penulis

mengajukan pertanyaan kepada saudara untuk memilih jawaban dari

pertanyaan yang sudah disediakan.

1. Untuk desain bentuk konsep gambar kruk manakah yang menurut

anda paling sesuai?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2

2. Untuk kepraktisan alat kruk manakah yang menurut anda paling

sesuai?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2

3. Gambar produk manakah yang anda pilih ketika melihat fungsi

stelan yang telah tersusun?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2

4. Dari model genggaman tangan, produk manakah yang menurut

anda sesuai?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2

5. Dilihat dari kekuatan dan keawetannya, produk manakah yang

menurut anda sesuai ?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2



6. Untuk bentuk ujung batang kruk yang manakah menurut anda

paling sesuai?

a. Gambar konsep 1 c.Gambar konsep 3

b. Gambar konsep 2

Isilah titik-titik dibawah ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah

disediakan.

7. Dari gambar konsep kruk yang terlampir pada kuisioner ini

menurut anda apa sajakah yang perlu ditambahkan untuk

kesempurnaan produk kruk ini?

Untuk desain konsep 1:

Masukan :.......................................................................................

    .......................................................................................

Untuk desain konsep 2:

Masukan :.......................................................................................

     .......................................................................................

Untuk desain konsep 3:

Masukan :.......................................................................................

     .......................................................................................



BIAYA PRODUKSI



Tabel analisis biaya produksi

No Komponen Ukuran Jumlah Harga satuan Total harga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alumunium

Alumunium

Kayu

Kulit pelapis

Spon tangan

Mur + baut

Penutup alas

Penutup pipa stainless

Biaya pengerjaan

100 cm x ∅ 2 cm

100 cm x ∅ 1,5 cm

15 cm x 4 cm x 3 cm

30 cm x 20 cm

∅ 10 mm

1

2

1

1

1

6

1

4

Rp 10.000,-

Rp  7.500,-

Rp  3.000,-

Rp  3.000,-

Rp  5.000,-

Rp  1.500,-

Rp  5.000,-

Rp  3.000,-

Rp   10.000,-

Rp   15.000,-

Rp     3.000,-

Rp     3.000,-

Rp     5.000,-

Rp  9.000,-

Rp     5.000,-

Rp   12.000,-

Rp  175.000,-

Jumlah Rp  237.000,-


