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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Balakang 

Teknologi berkembang dengan tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan yang didasarkan pada budaya/sosial, sumber daya 

alam, lingkungan, serta penelitian dan perkembangan, (Suwarno: 2007). Pada 

saat ini perkembangan teknologi dan  produk baru sangat cepat. Kesejahteraan 

dan kualitas hidup manusia yang telah mencapai tingkat yang tinggi, sebagian 

besar adalah akibat diciptakan, dibuat dan dimanfaatkannya berbagai produk 

dan jasa yang tidak terhitung macam dan jumlahnya oleh para insinyur dan 

ahli-ahli teknik lainnya. 

Di akhir-akhir tahun ini banyak Negara-negara yang mengalami bencana   

salah satunya Indonesia. Dan di Indonesiapun juga terdapat banyak bencana 

antara lain gempa, banjir, tanah longsor dan lain-lain, sehingga mengakibatkan 

masyarakat yang terluka dan memerlukan perawatan. jika suatu daerah terjadi 

bencana dan banyak korban didalamnya perlu adanya tindakan secara cepat 

untuk mengurangi jumlah korban jiwa, contohnya ketika terjadi gempa yang  

memiliki skala cukup besar akan meruntuhkan bangunan yang ada 

disekitarnya dan menyebabkan orang terluka yang harus segera di obati, 

sebelum mengobatan luka yang diderita harus bersih dari benda-benda yang 

masuk dalam tubuh tersebut, untuk mengambil itu diperlukan alat medis yang 

steril, maka dibutuhkan alat sterilisasi medis. Untuk saat ini sudah banyak alat 

sterlilisasi medis mulai dari penguapan dan kering. Alat medikasi yang sudah 
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ada kebanyakan  menggunakan sumber energi listrik. Untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan jika terjadi bencana yang besar arus listrik yang 

masuk diputus. Dalam keaadaan darurat seperti ini sterilisasi alat medis tidak 

dapat digunakan. 

Dengan menggunakan metode reverse engineering peneliti melakukan 

pengembangan produk yang sudah ada sehingga terbentuknya rancangan yang 

dapat dimanfaatkan ketika keadaan darurat dan lebih mudah dibawa kemana-

mana. Metode Reverse Engineering merupakan sebuah metode yang 

digunakan untuk pengembangan produk. Reverse engineering sangat umum di 

berbagai bidang seperti rekayasa perangkat lunak, hiburan, otomotif, produk 

konsumen desain mekanik dan lain-lain. Dengan hal tersebut peneliti 

melakukan penelitan “PERANCANGAN TOOL BOX STERILISASI 

ALAT MEDIS DENGAN MEMANFAATKAN BUSI PIJAR SEBAGAI 

PEMANAS DENGAN METODE REVERSE ENGINEERING.   

Adanya metode reverse engineering penulis mereverse salah satu alat 

sterilisasi alat medis yaitu pensteril panas kering (oven), dengan memanfaat 

busi pijar (glow plug) sebagai penganti sumber panas.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu bagaimana menghasilkan sebuah rancangan produk baru 

yang bermanfaat dengan memanfaatkan busi pijar (glow plug) sebagai sumber 

panas. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih mendalam dan terpusat pada tujuan yang telah 

ditetapkan serta untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

a. Pengambilan data dari hasil Reverse pada pensteril panas kering (oven) 

b.  Penelitian ini hanya merancang desain (gambar dan dimensi) 

c. Desain alat ini hanya bisa digunakan pada alat-alat medis yang berbahan 

dasar metal yang biasa digunakan untuk bedah minor 

d. Tahap penelitian hanya sampai pada tahap yang dibutuhkan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk menghasilkan suatu  rancangan produk kompor yang bagus, tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini  yaitu : 

1. Teardown produk yang ada yaitu sterilisasi panas kering (oven) 

2. Menghasilkan sebuah rancangan produk baru  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah diperoleh 

desain alat penyeteril alat medis dengan busi pijar sebagai sumber panas 

sehingga dapat dimanfaatkan ketika dalam keaadaan darurat (ketika terjadi 

bencana dan susah dijangkau) . 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori mencakup penjelasan tentang konsep, teori-teori dan 

metode yang ada dalam buku, jurnal ilmiah dan referensi yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah yang menjadi dasar dalam 

penyelesaian oermasalahan-permasalahan yang diteliti yang mencakup 

pengerian produk, perancangan dan pengembangan produk serta 

metode Reverse Engineering,  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, teknik atau cara 

pengumpulan data, teknik analisis dan pengolahan data dengan 

menggunakan metode Reverse Engineering serta kerangka pemecahan 

masalah (flow chart) yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari teknik  

pengolahan data yang dilakukan dan menganalisis dari hasil data yang 

diolah sehingga mendapatkan solusi untuk permasalahan yang ada, 

berupa desain  kompor busi pijar. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

hasil dan uraian singkat mengenai analisa dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan saran berisi tindak lanjut dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan untuk peneliti selanjutnya. 


