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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta 

digunakan sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa Teknik Industri. Ada 

Praktikum Pengenalan Komputer, Praktikum Stastistika, dan Praktikum 

Perancangan Teknik Industri. Di Laboratorium ini terdapat ruang produksi 

yang digunakan pada project 1 (Perancangan Produk) dalam Praktikum 

Perancangan Teknik Industri.  

Produk yang dibuat dalam praktikum berupa mainan alat transportasi, 

seperti mainan kereta, truk, stom, mobil hammer, dan barracuda. Part yang 

menjadi bagian-bagian dari produk pun bermacam-macam bentuknya. Bahan 

baku dari produk yang dibuat berupa kayu berbentuk papan, balok dan 

silinder. 

Mesin potong kayu yang digunakan untuk pembuatan produk antara 

lain mitter saw, band saw, scroll saw dan gergaji belah. Dari beberapa mesin 

potong tersebut, kebanyakan mesin yang digunakan adalah mesin gergaji 

belah, khususnya pada pemotongan dari bahan baku menjadi part setengah 

jadi. Sebagai contoh adalah pada pembuatan produk mainan barracuda. Bahan 

baku kayu yang berbentuk papan dan balok memiliki ukuran yang besar dan 

panjang harus dipotong menggunakan mesin gergaji belah. Hal Ini 
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dikarenakan mesin potong lain yang memiliki keterbatasan dalam pemotongan 

dengan benda kerja yang besar dan panjang. (dilampirkan : data awal 1). 

Beberapa part dari mainan barracuda membutuhkan proses 

pemotongan sudut, seperti pada part kabin samping atas dan bawah dari 

mainan barracuda (gambar dilampirkan). Mesin mitter saw memiliki 

keterbatasan pada pemotongan bahan baku yang kecil, pemotongan kembali 

dilakukan dengan mesin gergaji belah.( data dilampirkan : data awal 2) 

Dari beberapa hal diatas dapat dilihat bahwa penggunaan mesin 

gergaji belah sangat diperlukan. Tetapi mesin ini memiliki resiko kecelakaan 

kerja yang cukup tinggi dibandingkan dengan mesin yang lain. Selain itu 

mesin ini juga tidak aman jika digunakan dalam proses pemotongan sudut. 

Dalam hal ini, peneliti akan mengusulkan rancangan desain alat bantu 

mesin gergaji belah menggunakan metode Reverse Engineering . Dengan 

penggunaan metode ini peneliti akan melakukan pengembangan bentuk dan 

fungsi alat bantu tersebut. Alat bantu yang dirancang ini nantinya bisa 

digunakan untuk membantu dalam proses pemotongan sudut pada benda kerja, 

selain itu sudut kemiringan pemotongan bisa diatur dengan alat bantu tersebut 

dengan mempertimbangkan faktor keamaan bagi operator. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas didapatkan rumusan permasalahan 

yaitu perancangan desain alat bantu mesin gergaji belah untuk membantu 

dalam proses pemotongan sudut pada benda kerja dengan memperhatikan 

keamanan dan keselamatan operator serta hasil pemotongan yang presisi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengembangan alat bantu tersebut, banyak variabel yang 

dijadikan tujuan dalam pengembangan tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

membuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan alat bantu ini hanya didasarkan pada pemotongan benda 

kerja dengan sudut kemiringan. 

2. Perancangan yang dibuat sampai pada proses pembuatan produk 

3. Pengembangan hanya merancang dan membuat alat bantu pada mesin 

gergaji belah, tidak sampai dengan merancang alat gergaji belah 

4. Pada proses pengembangan alat bantu menggunakan metode Reverse 

Engineering 

5. Perancangan desain alat bantu menggunakan software Inventor pro 2011 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam pengembangan alat bantu ini, peneliti mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Membuat desain alat bantu mesin gergaji belah yang mempunyai fungsi : 

a. Membantu proses pemotongan sudut  

b. Aman dalam penggunaan 

c. Hasil potongan yang presisi. 

2. Membuat alat bantu dari desain yang sudah dikembangkan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Laboratorium Teknik Industri, hasil dari perancangan produk ini 

mampu membantu melancarkan proses Praktikum Perancangan Teknik 

Industri pada umumya dan pada project 1 (perancangan produk) pada 

khususnya. 

2. Bagi peneliti, peneliti dapat mengaplikasikan teori yang di dapat untuk 

perancangan alat bantu ini sehingga menjadi alat yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan 

referensi yang berguna untuk penelitian yang lain. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini 

dilakukan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam 

melakukan penelitian. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan 

tentang metode reverse engineering dan software Inventor Pro 

2011 yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diteliti dalam proses perancangan alat bantu. Berbagai teori dan 

referensi tersebut di dapat dari buku, jurnal, internet dan laporan 

dari penelitian sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis dan pengolahan data serta kerangka 

pemecahan masalah (flow chart) yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan tentang pengolahan data menggunakan 

Reverse Engineering dan perancangan desain produk 

menggunakan software inventor pro 2011. Kemudian dari data 

tersebut dilakukan analisis dan di dapatkan hasil dari penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan 

menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan saran berisi tentang 

tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


