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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lampu seringkali digunakan dalam penerangan suatu ruangan yang dalam 

pemasangannya di letakkan di langit-langit ruangan. Pemasangan lampu 

umumnya menggunakan tangga agar dapat menjangkau langit-langit ruangan. 

Kesulitan pemasangan lampu dalam menjangkau ketinggian perlu di mudahkan 

dengan alat bantu pemasangan lampu. 

Sering kali kita mendengan istilah alat bantu, manusia dan alat merupakan 

satu kesatuan yang sulit untuk di pisahkan, sehingga manusia berlomba-lomba 

merancang atau memperbaharui alat bantu dalam membantu mempermudah 

pekerjaan manusia. Adapun gagasan dan ide untuk merancang ulang sebuah alat 

bantu tongkat pemasangan lampu ini karena penulis sangat tertarik untuk dapat 

merancang ulang, meneliti serta membantu permasalahan-permasalahan atau 

kesulitan masyarakat luas dalam pemasangan lampu yang tinggi agar dalam 

pemasangan lampu dapat mempermudah serta lebih nyaman ketika digunakan dan 

memperringkas ketika dalam penyimpanan alat. Keberhasilan didalam merancang 

dan mengembangkan produk dan menerima prodak tersebut dengan baik sesuai 

dengan keinginan konsumennya (Widodo, 2006). 

Desain  yang dirancang dalam pembuatan alat harus ergonomis  dengan 

sistem yang diterapkan dalam produk agar dapat dibongkar pasang (knock down) 

serta mudah untuk disimpan yang diinginkan oleh konsumen. Alat bantu 

pemasang lampu yang sudah ada saat ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip 

ergonomis. Masyarakat pengguna alat bantu pemasang lampu yang menggunakan 

alat tersebut harus memperhitungkan keinginan serta kebutuhannya. Oleh sebab 

itu dalam merancang ulang alat bantu harus mempertimbangkan berbagai aspek 

yang dirasa perlu yaitu aspek fungsi, aspek desain, aspek material serta aspek 

aktifitas pemasangan lampu. Dilihat dari aspek-aspek yang ada maka dapat 

membantu merancang alat bantu tongkat pemasang lampu yang sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan konsumen. 
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Penelitian yang meneliti tentang permasalahan sebuah produk dengan 

aspek ergonomis pernah juga diteliti sebelumnya, salah satu peneliti yang 

melakukan penelitian sebelumnya yaitu Taufiq Fitriadi. (2008) yang dalam 

penelitiannya membahas tentang perancangan alat bantu jalan (kruk) yang praktis 

dan ergonomis dengan menggunakan software CATIA dengan pendekatan 

antropometri.  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud 

merancang ulang atau melakukan reverse engineering (rekayasa balik) dari 

produk tongkat pemasang lampu agar menjadi pembeda dengan produk yang 

sudah ada yang nantinya mempunyai desain yang unik dengan 

mengkombinasikan produk yang sudah ada. 

Rekayasa balik (reverse engineering)  dapat didefinisikan sebagai proses 

menganalisa suatu sistim melalui identifikasi komponen-komponennya dan 

keterkaitan antar komponen, serta mengekstraksi dan membuat abstraksi dan 

informasi perancangan dari sistim yang dianalisa tersebut. Konsep reverse 

engineering di industri pada dasarnya adalah menganalisa suatu produk yang 

sudah ada (dari produsen lain) sebagai dasar untuk merancang produk baru yang 

sejenis, dengan memperkecil kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk 

para kompetitornya. 

      Reverse Engineering adalah sebuah proses yang merupakan kebalikan 

dari Forward Engineering, untuk memahami kegiatan reverse engineering 

terlebih dahulu kita harus memahami tentang forward engineering, sebagai contoh 

forward engineering dapat kita lihat pada model pengembangan waterfall dimana 

pengembangan perangkat lunak disusun melalui proses analisa persyaratan, 

arsitektur desain, desain sistem, implementasi sistem. 

Produk yang akan dijadikan acuan untuk dirancang ulang adalah tongkat 

pemasang lampu. Konsep desain yang dikembangkan berupa perubahan dari 

tongkatnya agar bisa di pendekkan menjadi lebih pendek guna mempermudah 

dalam penyimpanan. Beberapa komponen juga akan menyesuaikan dengan 

dilakukannya penambahan fungsi dari pemasang lampu. 
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Dengan menggunakan metode  reverse engineering dita dapat 

menuangkan ide-ide dalam pembuatan produk tongkat pemasang lampu yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengalaman dalam memasang lampu dengan 

produk yang sudah ada juga menjadikan dasar untuk melakukan rancangan ulang 

terhadap produk tongkat pemasang lampu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, 

dirumuskan pokok dari penelitian yaitu bagaimana merancang ulang tongkat 

pemasang lampu ruangan yang ergonomis dengan menggunakan metode reverse 

engineering untuk membantu pengguna dalam pemasangan dan pelepasan lampu 

ruangan. 

 

1.3 Batasan masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan 

batasan masalah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada produk tongkat pemasang lampu. 

2. Produk tongkat pemasang lampu hanya digunakan pada ruangan dengan 

ketinggian ruangan tidak lebih dari 4 meter. 

3. Tongkat pemasang lampu hanya dapat digunakan dalam keadaan dudukan 

lampu statis atau menempel pada langit-langit maupun plafon (tidak 

menggantung). 

4. Jenis lampu yang dapat dipasang adalah lampu jari, lampu sepiral dan lampu 

LED (Light-Emitting Diode). 

5. Pengukuran aspek ergonomi dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

antropometri. 

6. Tidak dapat memasang lampu pada down lite. 

7. Pembuatan desain menggunakan software solidworks. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam pembuatan alat bantu tongkat pemasangan 

lampu ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Mengetahui komponen-komponen tongkat pemasang lampu. 

2. Mendesain alat bantu tongkat pemasang lampu  

3. Dapat menghasilkan prototype rancangan ulang alat bantu tongkat pemasang 

lampu. 

4. Menghitung harga pokok produksi dalam pembuatan produk alat bantu 

tongkat pemasang lampu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukannya suatu perancangan ulang alat bantu  ini, diharapkan 

dapat menjadikan manfaat bagi berbagai pihak terkait. Adapun manfaat 

perancangan ulang alat bantu yang dapat diambil yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Dapat mengaplikasikan produk tersebut dalam mempermudah 

pemasangan lampu pada ruangan, sehingga tidak perlu menggunakan alat 

bantu yang lebih berat seperti tangga maupun sebagainya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Berperan penting untuk dijadikan referensi pembuatan tugas akhir serta 

sebagai salahsatu pembelajaran dalam berjalannya perkuliahan.  

3. Bagi IPTEK 

Sebagai masukan bagi IPTEK, khususnya dalam ilmu perancangan dan 

pengembangan produk. 

4. Bagi Pengrajin Alat Bantu 

Menjadi acuan dalam membuat serta memperbanyak pembuatan 

produk alat bantu tongakat pemasang lampu yang nantinya juga dapat 

menjadi referensi dalam sarana investasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas dalam pemahaman penulisan tugas akhir ini, uraian 

tentang sistematika laporan penulisan yang diberikan pada setiap bab yang 

berurutan untuk mempermudah dalam pembahasannya. Dari pokok permasalahan 

dapat dibagi menjadi lima bab, yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya. 

BAB I        PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah 

yang terjadi, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan, serta memuat tentang 

teori-teori yang mendukung dalam peneitian serta tinjauan pustaka 

yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku dan referensi lainnya. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat uraian tentang beberapa konsep teori-teori dari bidang 

ilmu yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan 

perancangan produk yang berisi tentang kriteria tongkat pemasang 

lampu, karakteristik dan keunggulan produk yang digunakan sebagai 

dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat tentang uraian objek perancangan desain, pengumpulan data, 

perancangan alat bantu tongkat pemasang lampu, pemilihan alat dan 

bahan yang digunakan untuk perancangan serta kerangka pemecahan 

masalah sesuai dengan tema yang akan dibahas serta kerangka 

pemecahan masalah yang ditampilkan dalam bentuk flow chart. 

BAB IV     PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Memuat tentang data mengenai alat bantu tongkat pemasang lampu, 

langkah-langkah perancangan produk dari tahap menentukan desain, 

pemilihan bahan baku, pembuatan prodak, pengujian produk alat 

bantu serta menghitung harga pokok produksi tongkat pemasang 

lampu. 
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BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan data dan 

analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang diberikan untuk 

perbaikan yang berupa saran-saran yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


