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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Mengacu pada ABET dan BKSTI kurikulum teknik industri menggunakan 

beberapa variabel yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, antara 

lain : (1) Knowledge (pengetahuan), meliputi ilmu pengetahuan dan konsep-konsep 

yang berkaitan dengan bidang industri, termasuk filosofinya. (2) Skill (kemampuan), 

secara teknis (a) kemampuan dalam perancangan dan pengoprasian  sistem integral. 

(b) kemampuan dalam penganalisaan. (c) kemampuan untuk memecahkan masalah 

baik melalui pengamatan langsung maupun simulasi komputer. Secara non-teknis 

(a) kemampuan berkomunikasi. (b) kemampuan berbahasa asing (Inggris, Jepang 

dll) (c) kepemimpinan dan teamwork. (d) kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan. (e) kemampuan presentasi dan bernegosiasi. (3) Attitude, seluruh aspek 

sikap, tingkah laku, tanggung jawab terhadap tugas, serta etika profesional. (4) 

Wisdom, meliputi kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak. 

(panduan akademik 2012). Seluruh variabel diatas digunakan untuk memenuhi 

kompetensi yang ingin dicapai teknik industri, sehingga diharapkan peserta didik 

akan memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia kerja. 

 Kompetensi yang diharapkan dari lulusan teknik industri UMS antara lain 

sebagai berikut: (1) Mampu merencanakan, mendesain, mengorganisasi serta 

mengoprasikan sistem industri secara efektif dan efisien. (2) Mengintregasikan 

komponen dan atau proses suatu sistem manufaktur yang meliputi: manusia, mesin, 

bahan, peralatan, energi, informasi, dan modal. (3) Mampu menggunakan alat-alat 

pokok analitikal, komputansional, dan atau eksperimental untuk memecahkan 

persoalan teknik industri. (4) Memiliki logika yang baik serta kreativitas yang 

tinggi dalam menyelesaikan masalah. (5) Memiliki kemampuan berkomunikasi 

yang efektif. (6) Mampu beradaptasi terhadap berbagai lingkungan, serta mampu 

berinteraksi dengan baik dalam kelompok yang bervariasi (team work). (7) 

memiliki akhlakul karimah dalam wujud sikap, tingkah laku, serta etika profesi 

yang sesuai dengan tutunan islam (8) Memiliki keinginan untuk secara terus 
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menerus melakukan pembelajaran dan perbaikan. (9) memiliki rasa tanggung jawab 

yang profesional. (Panduan akademik 2012) 

 Tujuan dari pendidikan engineering  adalah memberikan pengalaman praktek 

engineering, dan laboratorium adalah jawabanya  karena praktikum merupakan 

jantung dari program pendidikan engineering , dibidang teknik industri obyek yang 

dirancang bukan bentuk yang kongkrit seperti bidang teknik yang lainnya, 

melainkan berupa proses yang lebih abstrak. Jurusan teknik industri UMS 

memfasilitasi peserta didik untuk mampu memenuhi kompetensi diatas dengan 

menggunakan praktikum, praktikum di Teknik Industri UMS dibedakan menjadi 3 

secara fungsi. Praktikum dasar yaitu pengenalan aplikasi di industri, praktikum 

pendukung yaitu statistika untuk mendukung analitikal dan pemodelan di Teknik 

Industri, dan praktikum perancangan teknik industri (PTI).  

 Praktikum PTI merupakan praktikum yang terintregasi dari semester 3 

samapi dengan semester 6, dan dibedakan menjadi 4 aspek utama yaitu PTI 1 desain 

produk, PTI 2 perancangan stasiun kerja, PTI 3 suplly chain management , PTI 4 

perancangan tata letak fasilitas dan industri kreatif. Praktikum PTI ditujukan untuk 

pengalaman praktek engineering, dan merupakan praktikum yang sangat vital di 

teknik industri UMS. 

 Kompetensi yang didapatkan dari praktikum PTI 1 yaitu adalah mebuat 

desain 2D dan 3D, bill of material, lembar rencana proses, assembly chart, 

operation process chart. Materi utama dalam membuat produk adalah proses 

desain, dimana desain yang baik akan mempermudah dalam membuat rancangan 

proses produksi selanjutnya. Metode yang digunakan untuk membuat produk 

adalah metode reverse engineering. Metode reverse engineering dapat 

didefinisikan sebagai proses analisa suatu produk yang sudah ada atau yang sejenis 

sebagai dasar untuk merancang produk baru.  

 Kelebihan yang dimiliki metode reverse engineering antara lain: (1) Waktu 

yang digunakan dalam mendesain suatu produk semakin cepat. (2) Menciptakan 

desain yang lebih inovatif dari desain-desain atau produk-produk yang sudah ada. 

(3) Perubahan-perubahan desain yang akan terjadi, akan semakin mudah dibuat. (4) 
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Dokumentasi dalam bentuk 3D data, akan memudahkan pada proses selanjutnya 

baik dalam manufacturing atau prototyping. 

 Melihat kelebihan metode diatas,  reverse engineering dipilih karena projek 

praktikum PTI 1 menghasilkan sebuah produk mobil mainan yang familiar dengan 

produk yang beredar didunia pasar, dengan perkembangan zaman yang semakin 

canggih mobil mainan didunia pasar sudah menggunakan sistem automatis yang 

sangat memudahkan penggunanya. Jika periode terakhir projek praktikum PTI 1 

dihasilkan produk mobil mainan dengan mekanisme dinamo penggerak AC dan 

menggunakan sistem kontrol penngerak sederhana. Maka dilakukan penelitian 

pengembangan produk projek praktikum PTI 1. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Melihat latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah bagaimana 

merancang projek praktikum PTI 1 yang lebih kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan metode reverse engineering? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian dibuat batasan sebagai 

berikut: 

1. Projek PTI 1 masih menggunakan pabrikasi resource di laboratorium teknik 

industri. 

2. Projek PTI 1 berupa mobil mainan dengan sistem kontrol penggerak tanpa 

kabel menggunakan dinamo DC dengan transmisi sabuk (belt). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah: 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan dan evaluasi praktikum PTI 1 oleh praktikan 

dan asisten. 

2. Merancang produk mobil PTI 1 yang lebih kreatif dan inovatif menggunakan 

sistem penggerak berbasis android dengan metode reverse engineering. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu: 

1. Sebagai desain acuan untuk pengembangan projek pada praktikum PTI 1. 

2. Sebagai perbaikan bagi laboratorium teknik industri khususnya pelaksanaan 

praktikum PTI 1. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memeberikan gambaran umum tentang sistematis penulisan penelitian, 

penulis memberikan penjelasan singkat sabagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelakan latar belakang masalah penelitian, rumusan malah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta batasan masalah yang akan dijadikan dasar 

penelitan mengenai pengembangan desain produk PTI 1. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mejelaskan teori-teori yang berhubungan dan mendasari materi 

penulis, teori yang digunakan didapat dari buku, jurnal dan sumber lainnya 

seperti literatur. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah terstrukutur dan sistematis yang 

dilakukan dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut divisualisasikan dalam 

bentuk diagram alir dengan penjelasan singkat. 

BAB IV ANALISA DATA PEMBAHASAN  

Bab ini menjelelasn data-data atau informasi apa saja yang digunakan untuk 

melakukan pengambangan desain produk. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mejelaskan kesimpulan dan hasil dari pengembangan desain produk 

dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


