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ABSTRAK 

 

Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta digunakan sebagai tempat 

praktikum untuk mahasiswanya. Salah satunya adalah Praktikum Perancangan Teknik Industri. Dalam Praktikum 

tersebut diajarkan bagaimana cara merancang suatu produk. Produk yang dibuat berbahan dasar kayu. Mesin-

mesin digunakan di laboratorium ini antara lain, mesin gergaji belah, band saw, scroll saw¸ mitter saw, surface 

planer. Tapi pada prakteknya mesin yang paling banyak digunakan adalah mesin gergaji belah. Mesin ini 

digunakan untuk membuat bahan baku menjadi bahan setengah jadi sebelum menjadi part 

Penelitian ini dilakukan pada mesin gergaji belah, penggunaan tangan sebagai pemegang benda kerja 

dalam proses permesinan membuat mesin ini memiliki resiko kerja yang tinggi. Selain itu, tingkat kepresisian hasil 

benda kerja sangat tergantung kekuatan dan keahlian operator. Dengan metode Reverse Engineering, penelitian ini 

bertujuan untuk membuat alat bantu yang bisa mengatasi resiko keamanan dan menambah daya guna pemakaian 

mesin gergaji belah ini. 

Dengan metode Reverse Engineering, penelitian dilakukan dengan membongkar produk lama untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan desain 

alat bantu yang terdiri dari 6 komponen penting, yaitu : alas, alat bantu 1, alat bantu 2, pencekam, penahan penda 

kerja, pengunci. Alat bantu dapat membantu dalam proses pemotongan lurus maupun sudut. Dengan adanya 

pencekam keamanan operator terjamin dan hasil pemotongan yang presisi. 

 

Kata Kunci : Mesin gergaji belah, Reverse Engineering, Alat bantu, Resiko keamanan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dwiadyprasetiyo@gmail.com


Pendahuluan 

 

Dalam proses perancangan produk di praktikum perancangan teknik industri, bahan baku yang digunakan 

berupa kayu yang berbentuk papan, balok, dan silinder. Karena ukuran bahan baku yang besar, mesin yang paling 

banyak digunakan adalah mesin gergaji belah. Mesin ini digunakan untuk memotong bahan baku menjadi part 

setengah jadi dan part jadi. Hal ini dikarenakan mesin-mesin lain seperti band saw, mitter saw dan scroll saw 

memiliki keterbatasan dalam pemotongan benda dengan ukuran besar. 

Mesin gergaji belah memiliki beberapa kekurangan dalam penggunaaannya, antara lain kurangnya sistem 

keamanan bagi operator,alat bantu yang ada belum mampu menghasilkan pemotongan yang presisi baik dalam 

pemotongan lurus maupun miring.  Alat bantu yang ada tidak bisa digunakan untuk membantu memotong benda 

kerja dengan sudut kemiringan. 

Dengan metode Reverse Engineering penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan hasil rancangan desain 

alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu proses pemotongan sudut, miring, dan lurus dengan hasil yang 

presisi. Selain itu sistem keamanan operator juga diperhatikan.  

 

Landasan Teori 

 

Perancangan Produk 

Perancangan dan pengembangan produk dapat dipengaruhi beberapa faktor, baik dari internal yaitu dari ide 

tim perancang ataupun faktor eksternal yaitu masyarakat pengguna produk tersebut. Faktor eksternal inilah biasanya 

paling berpengaruh terhadap pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk pada dasarnya terdiri dari 

beberapa fase, antara lain: 

1. Tahap perencaaan produk 

2. Tahap perancangan produk 

3. Tahap perencanaan proses 

4. Tahap pembuatan dan uji coba produk 

Jig and Fixture 

Penggunaan jig and fixture diharapkan mampu untuk menekan angka kegagalan dalam produksi. Selain itu 

penggunaan jig and fixture juga akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi proses manufaktur dari 

produk tersebut. Jig didefinisikan sebagai peralatan khusus yang digunakan untuk memegang, meyangga atau 

ditempatkan pada benda kerja. Selain itu jig juga digunakan untuk mengarahkan alat potong ketika operasi berjalan. 

Sedangkan Fixture adalah peralatan produksi yang menempatkan, memegang dan menyangga benda kerja secara 

kuat sehingga pekerjaan pemesinan yang diperlukan bisa dilakukan.  

Dalam proses permesinan, jig/fixture digunakan untuk menempatkan dan mencekam benda kerja selama 

operasi permesinan itu berlangsung. Secara kinematik, fungsi dari jig/fixture harus mampu menahan ke dua-belas 

derajat kebebasan suatu benda kerja dengan cara menempatkan lokator dan klem yang mencekam dan mengatasi 

gangguan yang mungkin timbul selama bekerjanya gaya potong. 

Komponen fixture sendiri dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan gaya yang bekerja pada benda kerja, yaitu 

komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif berupa klem, dikatakan aktif karena memberikan gaya non-

negatif terhadap benda kerja. Sedangkan komponen pasif berupa locators dan support, dikatakan pasif karena gaya 

yang bekerja padanya merupakan gaya reaksi dari gaya tertentu. 

Untuk mendesain pencekaman yang baik, ada beberapa dasar pencekaman yang harus diperhatikan, antara 

lain : 

1. Posisi klem 

a. Selalu bersentuhan dengan benda kerja pada posisi yang rigid 

b. Untuk menghindari defleksi benda kerja harus ditahan menggunakan alat bantu 

c. Peletakan klem tidak mengganggu pergerakan pahat sehingga operator dapat bekerja dengan mudah dan 

aman. 

2. Gaya pemotongan 

a. Pencekaman dapat memanfaatkan gaya pemotongan 

b. Resultan gaya pemotongan diarahkan ke lokator sehingga mengurangi gaya pencekaman yang dibutuhkan. 

3. Gaya pencekaman 

a. Besarnya gaya pencekaman tergantung dari besarnya gaya pemotongan dan cara peletakan benda kerja relatif 

terhadap pahat. 

b. Gaya pencekaman hanya cukup untuk menahan benda kerja ke lokator. Gaya total harus ditahan oleh lokator. 

Dalam menentukan letak pencekaman dalam proses permesinan, ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu 

: 

1. Tahap peletakan benda kerja (locating stage) 



Benda kerja didorong melawan lokator oleh gaya peletakan (locating force), fl dan belum ada gaya pencekaman,  

Wp Fp = wi fi  atau  Fp = - Wp
-1 wi fi      

dimana : 

Wp : matriks arah gaya (wrenches) yang bekerja pada lokator 

Fp : matriks gaya (scale forces) yang bekerja pada lokator 

wi fi : gaya peletakan (locating wrench) 

2. Tahap pencekaman benda kerja (clamping stage) 

Gaya luar yang berupa gaya peletakkan sudah tidak bekerja lagi, gaya potong belum bekerja, sehingga 

persamaan yang berlaku adalah: 

Fp = - Wp
-1 wa fa        

Dengan menggunakan notasi lain: 

Fp = ∑fi Hi  ≥ 0, i 𝜖 A, A       

Dimana : 

fi : komponen dari fa 

Hi : - Wp
-1 wi 

A : set dari elemen aktif (klem) 

3. Tahap pemesinan benda kerja (machining stage) 

Gaya potong dan gaya pencekaman bekerja pada benda kerja. Solusi yang dihasilkan untuk Fp tidak boleh 

negatif pada saat gaya-gaya potong tersebut bekerja, maka persamaan yang berlaku yaitu : 

Fp = ∑fi Hi  + fk Hk   ≥ 0, i 𝜖 A,      untuk semua k,    

Dimana : 

fk : gaya pemotongan 

Hk : Wp
-1 wk 

Untuk perhitungan gaya pencekaman menggunakan persamaan : 

Gaya pencekaman (N) =
727.153 𝑥 𝑤 (𝑚𝑚)𝑥 𝑑 (𝑚𝑚)𝑥 𝑓𝑚 (

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
)

𝑣 (𝑓𝑝𝑚)
 

Dimana : 

w : lebar/ permukaan benda kerja yang dipotong 

d : kedalaman pemotongan maksimal 

fm : pemakanan/pemotongan 

v : kecepatan pemotongan 

 

Reverse Engineering 

Menurut Wibowo D.B, 2006, reverse engineering di definisikan sebagai menganalisa suatu sistem melalui 

identifikasi komponen-komponennya dan keterkaitan antar komponen, serta mengekstraksi dan membuat abstraksi 

dan informasi perancangan dari sistem yang dianalisa tersebut. Konsep reverse engineering di industri merupakan 

suatu langkah meniru produk yang sudah ada sebagai dasar untuk merancang produk yang sejenis, dengan merubah 

desain, memperkecil kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk dari para pendahulunya. 

Pada dasarnya konsep metode reverse engineering adalah mencari informasi dari suatu produk dengan cara 

membongkar produk tersebut menjadi komponen-komponennya. Kemudian menganalisa hal-hal yang diperlukan 

untuk mengembangkan produk tersebut. Setelah itu membuat desain produk yang telah dimodifikasi menjadi produk 

yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi untuk lebih jelasnya, tahap-tahap dalam perancangan ulang dengan metode 

reverse engineering adalah sebagai berikut : 

1. Penggalian informasi teknik mengenai barang yang akan dibuat ulang. 

2. Pembongkaran dan identifikasi produk 

3. Pemodelan dan analisis produk 

4. Pengembangan desain produk 

5. Pengujian produk yang dihasilkan 

6. Penyempurnaan barang yang dihasilkan 

7. Dokumentasi 

 

Metodologi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada mesin gergaji belah yang berada di Laboratorium Produksi Teknik Industri, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Langkah penelitian 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara,yaitu : 

a. Observasi 



Observasi ini merupakan pengamtan langsung pada alat bantu mesin gergaji belah. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui keadaan atau kondisi alat bantu pada mesin gergaji belah saat ini yang meliputi 

permorfansi dan komponen-komponennya. 

b. Benchmarking 

Dalam proses benchmarking ini peneliti melakukan studi pustaka tentang alat bantu pada mesin gergaji 

belah yang berada di pasaran. Studi pustaka dilakukan melalui browsing  internet.  

2. Pengembangan produk 

Pengembangan produk dilakukan untuk memperbaiki performansi alat bantu mesin gergaji belah, khususnya 

pada fungsi alat bantu yang digunakan dalam proses pemotongan sudut dan desainnya yang memiliki sistem 

keamaan bagi operator. 

3. Tahap Reverse Engineering 

a. Pembongkaran dan Analisis alat bantu mesin gergaji belah 

Pembongkaran dilakukan untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada mesin gergaji 

belah. Kemudian mengukur geometri alat bantu gergaji belah untuk proses pengembangannnya. 

b. Penentuan spesifikasi alat bantu baru 

Penentuan spesifikasi alat bantu baru ini didasarkan pada kekurangan dari desain komponen yang sudah ada. 

Selain itu permintaan fungsi desain yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses pemotongan juga ikut 

ditambahkan, seperti fungsi untuk membantu proses pemotongan sudut dan faktor keamanan bagi operator. 

Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dari pengembangan fungsi alat bantu. 

c. Pengembangan konsep desain 

Pengembangan konsep desain didasarkan pada spesifikasi baru yang sudah ditentukan dari porses 

sebelumnya. Spesifikasi baru ini nanti dimasukkan ke dalam konsep desain yang akan dibuat. Proses 

pengembangan konsep desain ini juga didasarkan dari hasil pengukuran geometri alat bantu mesin gergaji 

belah yang sudah ada. 

d. Pembuatan model CAD 

Tahap terakhir adalah pembuatan model CAD ( Computer Aided Design) dari konsep desain yang telah 

ditentukan. Pembuatan model CAD ( Computer Aided Design) ini menggunakan software Inventor pro 

2011. 

4. Analisis teknik 

Analisis teknik ini meliputi analisis teknik jig and fixture dan analisis K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). 

Analisis teknik jig and fixture ini dilakukan untuk mengetahui posisi dan kekuatan pencekaman pada benda kerja 

apakah sudah mampu mencekam benda kerja dengan ukuran maksimal ataupun minimal. Sedangkan analisis K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) mengacu pada rekayasa engineering, yaitu analisis K3 pada proses 

pembuatan produk baru. Analisis ini dilakukan dengan menguji alat bantu yang sudah dibuat terhadap benda 

kerja yang digunakan dalam pembuatan produk. 

5. Pembuatan alat bantu baru 

Tahap pembuatan produk ini dilakukan setelah desain telah memenuhi persyaratan dari analisa K3 (Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja) dan analisa jig and fixture. Pembuatan produk ini akan dilakukan di bengkel pengelasan 

baja. 

6. Uji coba dan Analisis 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

a. Observasi 

Mesin gergaji belah ini merupakan hasil rancangan dari Ady Kurniawan, 2005 (Teknik Industri, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta). 

Tabel 1. Spesifikasi mesin gergaji belah 

Rincian Jumlah Satuan 

Kecepatan poros 2300 rpm 

Max. Ketebalan penggilingan 100 mm 

Ukuran mata gergaji Diameter 250 x diameter 40 x 1,5 mm 

Kapasitas motor 2.2 Kw 

Ukuran keseluruhan 700x400x900 mm 

Berat bersih 80 Kg 

Max. Pemotongan sudut 90 Derajat 

Alat bantu yang dimiliki mesin ini digunakan untuk membantu proses pemotongan lurus dan biasa diatur 

ketebalan pemotongannya. 



b. Benchmarking 

Benchmarking  dilakukan dengan membandingkan mesin gergaji belah dan alat bantu dengan yang ada 

dipasaran.  

Tabel 2 Benchmarking alat bantu gergaji belah 

No Spesifikasi 

Benchmarking 

Alat bantu pada mesin 

gergaji belah teknik 

industri 

Alat bantu pada  INCRA table 

saw TS-LS 

Alat bantu pada The 

Mircolux table saw 

2 Komponen  

Terdapat 1 buah alat 

bantu untuk mengatur 

ketebalan benda kerja 

Terdapat 2 buah alat bantu, 

untuk fungsi pemotongan 

lurus dan miring, 1 buah untuk 

pengatur ketebalan 

Terdapat 2 buah alat bantu, 

untuk fungsi pemotongan 

lurus dan miring, 1 buah 

untuk pengatur ketebalan 

3 Alat ukur 

Tidak terdapat alat 

ukur untuk mengatur 

ketebalan atau presisi 

pemotongan 

Terdapat penggaris pada alat 

bantu untuk presisi 

pemotongan 

Terdapat busur derajat pada 

alat bantu untuk mengatur 

kemiringan 

4 
Fungsi 

pemotongan 
Potong lurus Potong lurus, miring dan sudut 

Potong lurus, miring dan 

sudut 

5 

Pengatur 

ketebalan 

benda kerja 

Menggunakan roller 

yang dihubungkan 

dengan rell,  

Menggunakan rell dan 

penggaris untuk mengatur 

presisi pemotongan  

Tidak Ada 

6 
Pergerakan 

rell 

pergeseran rell ke 

kanan dan ke kiri, 

pergerakan dikunci 

dengan ulir 

rell terdapat pada penggaris 

dan disambungkan dengan 

meja kerja, menggunakan 

pengunci ulir, pergerakan rell 

ke kanan, kiri, maju dan 

mundur 

pergeseran rell ke kanan dan 

ke kiri, pergerakan dikunci 

dengan ulir 

7 Bahan  Terbuat dari besi 

Beberapa komponen terbuat 

dari alumunium, dan yang 

lainnya terbuat dari kayu 

Terbuat dari alumunium 

8 
Pemegang 

benda kerja 

Menggunakan tangan 

untuk memegang 

benda kerja 

Menggunakan pencekam 

untuk memegang benda kerja 

Menggunakan tangan untuk 

memegang benda kerja 

9 Panel tangan 

Tidak terdapat 

pegangan tangan untuk 

menggerakkan alat 

bantu 

Terdapat pegangan tangan 

pada alat bantu 

Tidak terdapat pegangan 

tangan untuk menggerakkan 

alat bantu 

10 
Proses 

pemotongan 

Alat bantu diam dan 

terkunci dengan meja 

kerja 

Alat bantu bergerak 

bersamaan dengan benda kerja 

Alat bantu bergerak 

bersamaan dengan benda 

kerja 

11 Kekurangan 

- Tidap dapat 

digunakan untuk 

pemotongan miring 

dan sudut 

- Penggunaannya 

masih tidak aman 

karena benda kerja 

dipegang dengan 

tangan 

- Desain masih 

sederhana dan 

kurang optimal 

- Hasil pemotongan 

masih kurang presisi 

karena tidak ada alat 

ukur 

- Pemasangan komponen-

komponen alat bantu masih 

rumit / susah, karena terdiri 

dari banyak komponen 

- Penggunaan alat bantu 

masih perlu buku petunjuk 

bagi pengguna baru 

- Penggunaannya masih 

kurang aman karena benda 

kerja dipegang dengan 

tangan, sisi aman terdapat 

pada mata gergaji yang 

diberi penutup 

- Bentuk desain yang 

berukuran kecil 

menyebabkan 

keterbatasan ukuran benda 

kerja yang dipotong 

 

 

 

 



Tahap Reverse Engineering 

1. Pembongkaran dan Identifikasi Produk 

Alat bantu pada mesin gergaji belah ini mempunyai fungsi untuk membantu dalam proses pemotongan lurus. 

Ketebalan benda kerja yang akan dipotong dapat diatur. Alat bantu pada mesin gergaji belah ini terdapat 

beberapa komponen, antara lain: 

a. Plat base, digunakan untuk lokator benda kerja pada proses pemotongan 

b. Roller, dihubungan dengan batang, roller ini digunakan untuk mengatur ketebalan benda kerja yang akan 

dipotong. 

c. Rel, digunakan sebagai landasar geser roller 

2. Pengukuran dimensi alat bantu 

a. Plat base berbentuk plat L dengan ukuran 330x30x50 mm dengan ketebalan 3 mm. 

b. Roller berbentuk tabung dengan ukuran diameter 35 mm dan panjang 30 mm, lubang rell berdiameter 20mm 

c. Rel berbentuk tabung dengan ukuran diameter 20mm dan panjang 335mm. 

3. Penentuan Spesifikasi Alat Bantu 

Dari hasil observasi dan identifikasi produk, spesifikasi alat bantu baru meliputi : 

a. Dapat membantu dalam proses pemotongan lurus/ ketebalan benda kerja 

b. Dapat membantu dalam proses pemotongan sudut vertikal maupun horizontal terhadap meja kerja 

c. Memperoleh hasil pemotongan yang presisi dan aman digunakan oleh operator  

4. Pengembangan Konsep desain 

a. Alat bantu terdiri dari dua bagian, 1 bagian untuk membantu proses pemotongan lurus dan sudut horizontal 

terhadap meja kerja dan satu bagian lagi untuk membantu proses pemotongan sudut vertikal terhadap meja 

kerja. 

b. Alat bantu dipasang dengan rel pada meja kerja, sehingga hasil pemotongan bisa presisi 

c. Alat bantu dilengkapi dengan alat pencekam untuk memegang benda kerja, jadi aman untuk digunakan 

5. Pembuatan model CAD 

Terdiri dari 6 bagian, yaitu : 

 
Alas 

 
Alat Bantu 1  

Alat Bantu 2 

 
pencekam 

 
Pengunci 

 
Pencekam 

 

Analisis Teknik 

1. Dimensi benda kerja 

a. Benda kerja maksimal 

- Panjang maksimal benda kerja 450mm, didasarkan pada panjang meja kerja mesin gergaji belah 

- Lebar maksimal benda kerja 120mm, didasarkan pada letak terjauh alat bantu dengan mata gergaji 

- Tinggi maksimal benda kerja 80mm, didasarkan pada ketebalan maksimal pemotongan mata gergaji belah 

b. Benda kerja minimal 

- Panjang minimal benda kerja 60mm, didasarkan pada lebar alat pencekam 

- Lebar minimal benda kerja 50mm, didasarkan pada titik terdekat pencekam dengan benda kerja 

- Tinggi minimal benda kerja 10mm, didasarkan pada tinggi alat bantu 

2. Analisis teknik jig and fixture 

a. Tahap penempatan 



Tahap ini untuk menentukan penempatan titik lokator yang digunakan untuk menahan duabelas derajat 

kebebasan dari benda kerja. Bidang yang akan menjadi titik lokator adalah plane ZX, plane ZY, dan plane 

YX. 

Tabel 3 Titik Lokator Pada Benda Kerja Maksimal 

 
x y z Lokator 

Titik 1 150 0 40 (150,0,40) 

Titik 2 300 0 40 (300,0,40) 

Titik 3 0 60 40 (0,60,40) 

Titik 4 75 90 0 (75,90,0) 

Titik 5 375 90 0 (375,90,0) 

Titik 6 225 30 0 (225,30,0) 

 

Tabel 4 Hasil Matrik Tahap Penempatan 

Wp = 

 
w1 w2 w3 w4 w5 w6 

nx 0 0 1 0 0 0 

ny 1 1 0 0 0 0 

mz 200 400 -100 0 0 0 

nz 0 0 0 1 1 1 

mx -50 -50 0 150 150 50 

my 0 0 50 -100 -500 -300 

wi = 

 
w1 w2 w3 

nx -1 0 0 

ny 0 -1 0 

mz 100 -300 0 

nz 0 0 -1 

mx 0 50 -100 

my -50 0 300 

fi =  

 
nx ny mz nz mx my 

f1 1 0 1 0 0 1 

f2 0 1 1 0 1 0 

f3 0 0 0 92,16 92,16 92,16 

Fp = -Wp-1 x wi x fi 

 
nx ny mz nz mx my 

f1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 

f2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 

f3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

f4 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

f5 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

f6 0,0 0,0 0,0 46,1 46,1 46,1 

Hasil matrik fp non-negatif, berarti terjadi kontak antara lokator dan benda kerja selama bekerjanya gaya 

penempatan 

b. Tahap pencekaman 
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Gambar 1 Posisi pencekaman 

 

Tabel 5 Tahap Pencekaman 



wa = 

 
w1 w2 w3 w4 w5 w6 

Nx 0 0 0 0 0 0 

Ny 0 0 0 0 0 0 

Mz 0 0 0 0 0 0 

Nz -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mx -50 -50 -50 -50 -50 -50 

My 100 200 300 400 500 300 

fa = 

 
Nx ny mz Nz mx my 

f1 0 0 0 2122,09 2122,09 2122,09 

f2 0 0 0 2122,09 2122,09 2122,09 

f3 0 0 0 2122,09 2122,09 2122,09 

f4 0 0 0 2122,09 2122,09 2122,09 

f5 0 0 0 2122,09 2122,09 2122,09 

f6 0 0 0 92,16 92,16 92,16 

Fp = -Wp-1 x wa x fa 

 
Nx ny mz Nz mx my 

f1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f6 0,00 0,00 0,00 10702,61 10702,61 10702,61 

Hasil matrik fp non-negatif, berarti terjadi kontak antara lokator dan benda kerja selama bekerjanya gaya 

pencekaman 

c. Tahap permesinan 

Tabel 6 Hasil Matrik Tahap Permesinan 

wk = 

 
w1 w2 w3 

nx -1 0 0 

ny 0 -1 0 

mz 100 -300 0 

nz 0 0 -1 

mx 0 50 -100 

my -50 0 300 

fk = 

 
nx ny mz Nz mx my 

f1 212,20 0 212,20 0 0 212,20 

f2 0 212,20 212,20 0 212,20 0 

f3 0 0 0 212,20 212,20 212,20 

Fp = -Wp-1 x wk x fk 

 
nx ny mz nz mx my 

f1 0,00 106,10 106,10 0,00 106,10 0,00 

f2 0,00 106,10 106,10 0,00 106,10 0,00 

f3 212,21 0,00 212,21 0,00 0,00 212,21 

f4 0,00 0,00 0,00 53,05 53,05 53,05 

f5 0,00 0,00 0,00 53,05 53,05 53,05 

f6 0,00 0,00 0,00 106,10 106,10 106,10 

Hasil matrik fp non-negatif, berarti terjadi kontak antara lokator dan benda kerja selama bekerjanya gaya 

permesinan. 

3. Analisis K3 

Dari desain yang telah dibuat dapat dilihat bahwa faktor keselamatan dan kesehatan kerja operator terjamin. Ini 

bisa dibuktikan dengan adanya pencekam untuk memegang benda. 

 

 

Pembuatan Alat bantu 



Pembuatan alat bantu ini dilakukan di bengkel Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Bengkel 

pak Totok di desa Bulusari. Alat bantu ini terdiri dari 6 bagian pokok, yaitu alas, alat bantu 1 dan 2, pencekam, 

pengunci dan penahan benda kerja. 

1. Alas 

 
  Gambar 2 Alas 

2. Alat bantu 1 

 
  Gambar 3 Alat Bantu 1 

3. Alat bantu 2 

 
 Gambar 4 Alat Bantu 2 

4. Pencekam 

 
 Gambar 5 Pencekam 

5. Pengunci 

 
 Gambar 6 Pengunci 

 



6. Penahan benda kerja 

 
Gambar 7 Penahan benda kerja 

 

Uji coba dan Analisis 

Uji coba ini dilakukan dalam proses pemotongan lurus, pemotongan miring dan pemotongan sudut vertikal 

terhadap benda kerja. Proses pemotongan dilakukan dengan 2 cara, yaitu tanpa alat bantu dan menggunakan alat 

bantu. Hal ini dilakukan untuk membandingkan perbedaan penggunaan dan hasil pemotongan. Analisis dilakukan 

melalui 3 aspek,yaitu : 

a. Keamanan operator 

Dari segi keamanan operator, proses pemotongan tanpa menggunakan alat bantu lebih beresiko. Benda kerja 

yang dipegang oleh tangan dan bergerak ke mata gergaji beresiko tangan terkena mata gergaji. Sedangkan pada 

pemotongan dengan menggunakan alat bantu keamanan operator lebih terjamin. Hal ini dikarenakan benda kerja 

di pegang oleh pencekam yang terdapat pada alat bantu. 

b. Hasil pemotongan presisi 

Pada proses pemotongan tanpa menggunakan alat bantu, hasil pemotongan yang presisi sangat tergantung dari 

keahlian dan kekuatan tangan operator untuk menahan benda kerja. Berbeda dengan proses pemotongan dengan 

menggunakan alat bantu. Hasil pemotongan yang presisi bisa didapat dengan adanya pengunci agar alat bantu 

tidak berubah posisi. Selain itu adanya alur pada alas alat bantu membuat benda kerja bisa terpotong rapi dan 

presisi. 

c. Setup (persiapan awal) 

Tabel 7 Waktu setup alat bantu 

No Langkah kerja Waktu (sekon) 

1 Memasang alas di alur pada meja kerja 4 

2 Meletakkan alat bantu 1 pada meja kerja 4 

3 Memasang pengunci pada alat bantu 1 dan alas 3 

4 Meletakkan benda kerja pada alat bantu 6 

5 Memasang pencekam pada alat bantu 8 

6 Mengunci benda kerja dengan alat pencekam 25 

7 Memposisikan alat bantu sesuai dan hasil pemotongan benda kerja yang di inginkan 20 

8 Mengunci alat bantu 1 dan alas 20 

9 Proses pemotongan 15 

Waktu total 105 

 

Penggunakan alat bantu 1 dalam proses pemotongan membutuhkan waktu ± 1,5 menit untuk persiapan awal, 

sedangkan pemotongan tanpa alat bantu tidak membutuhkan banyak persiapan awal. Pada proses selanjutnya 

penggunaan alat bantu tidak memerlukan waktu setup awal, jadi total waktu proses pemotongan ± 30 detik. 

 

Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Alat bantu terbuat dari 6 komponen penting, yaitu Alas (base plate), alat bantu 1, alat bantu 2, pencekam, 

pengunci, penahan benda kerja 

2. Keamanan operator terjamin dengan adanya pencekam yang memegang benda kerja 

3. Hasil pemotongan presisi dengan menggunakan alat bantu 

4. Waktu setup alat bantu lebih lama dibandingkan waktu setup saat tanpa alat bantu, hal ini dapat dikompensasi 

dengan hasil pemotongan presisi dan alat pencekam untuk keamanan bagi operator 
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