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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian  sebagai petani, kekayaan alam yang melimpah serta 

terdapat banyak hasil bumi seperti jagung,cengkih,beras, dan kunyit sehingga 

menjadikan  Negara Indonesia termasuk agraris yang memiliki kondisi alam 

yang baik dan memiliki iklim tropis dimana Indonesia terletak pada 95°BT - 

141°BT dan 6°LU-11°LS, dengan letak astronomis tersebut maka menjadikan 

Indonesia memiliki iklim tropis yang mana sinar matahari dapat digunakan untuk 

membantu menanam sepanjang tahun. 

 Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang mayoritas warganya bermata 

pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Salah satu tanaman yang 

ditanam pada lahan pertanian di Kabupaten Wonogiri yaitu kunyit, kunyit 

merupakan Tanaman yang mudah hidup di wilayah Asia Tenggara dan memiliki 

banyak mafaat seperti, menurunkan tekanan darah, obat malaria, serta obat sakit 

perut, sera dapat digunakan dalam industri jamu, kosmetik, dan makanan (D. P. 

S. Fadhil & Abdul, 2013). Maka tak heran jika Wilayah Wonogiri menempati 

peringkat pertama dengan produksi kunyit sebesar 4,69 ribu ton dan memberikan 

kontribusi sebesar 24,75% terhadap total produksi kunyit di jawa tengah 

(wibowo, 2006) 

Pada dasarnya manusia dan alat bantu adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

di pisahkan karena terkait dengan kegiatan sehari-hari manusia pasti tidak lepas 

dari alat bantu, sehingga banyak peneliti yang berlomba-lomba membuat alat 

bantu dan memperbaharui alat yang sudah ada guna mempermudah pekerjaan 

manusia dan dapat menurunkan beban kerja manusia. Gagasan dalam merancang 

ulang gerobak dorong yang terdapat pada UD Setyo Nugroho ini dikarenakan 
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permasalahan pada UD ini terdapat pada pemindahan produk untuk dijemur, yang mana 

operator harus memindahkan barang produksi dengan jarak minimal 60 m dengan peralatan 

manual seperti gerobak dorong yang masih manual. Operator merasa dengan menngunakan 

peralatan tersebut tidak nyaman dikarenakan operator harus mendorong gerobak  dengan 

beban yang cukup banyak dan itu dilakukan berkali-kali, sehingga opertaor merasa cepat 

lelah.penulis sangat ingin memberi solusi tentang permasalahan tersebut dengan cara 

memberikan suatu rancangan produk yang berupa gerobak bermesin yang nantinya dapat 

membantu dan agar dapat meningkatkan produktivitas karyawan serta dapat mengurangi 

beban kerja karyawan sehingga waktu memindahkan beban tidak terjadi begitu lama. 

Gerobak dorong yang sudah ada pada UD Setyo Nugroho tersebut kurang efisien 

dikarenakan memiliki keterbatasan keseimbangan dalam menjalankannya, sehingga butuh 

tenaga yang lebih untuk mengunakan gerobak dorong ini yang hanya menggunakan satu roda 

dibagian depannya dan harus mendorong agar gerobak tersebut dapat berjalan, sedangkan 

setiap hari UKM tersebut melakukan proses penggilingan kunyit, pemindahan barang dari 

barang datang ke tempat penimbunan sementara, sehingga jika menggunakan gerobak dorong 

terus menerus UKM ini banyak memerlukan waktu untuk meyelesaikan pekerjaannya. 

Setiap hari UKM ini melakukan proses penggilingan kunyit yang mana setiap 10 menit 

mampu mengasilkan kunyit yang siap jemur sebanyak 50 kg, dan pekerja harus 

memindahkan kunyit basah tersebut menuju tempat pejemuran sejauh 60-100 meter dari 

tempat penggilingan kunyit dengan medan jalan yang berbatu dan terjal, dengan hal tersebut 

peneliti ingin mengembangkan gerobak dorong tadi menjadi gerobak bermotor yang dapat 

memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan mampu mempercepat waktu 

pekerja. 

Dari hal tersebut peneliti merancang dan membuat gerobak sebagai material handling di 

UKM tersebut dengan menngunakan metode Reverse Engineering. Penelitian terkait Reverse 

Engineering yang pernah dilakukan adalah Evaluasi Kinerja  Gerobak Dorong Bermesin 

Untuk Pengangkutan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, 2015) dan Perancangan Ulang 

Produk PTI Menggunakan Metode Reverse Engineering (Fitriadi, Wibowo, 2016). Dengan 

mengunakan metode tersebut peneliti akan membuat desain sesaui dengan kebutuhan. 

Metode Reverse Engineering ini mengamati kelebihan dan kekurangan mesin dan desain 

yang sudah ada, kemudian membandingkan dengan mesin dan desain yang akan dibuat 

dengan mempertimbangkan kelebihannya dan kekurangannya. Maka dengan metode Reverse 

Engineering  ini peneliti akan mendesain bentuk dan mesin yang nantinya akan di assembly 

pada gerobak dorong sesuai dengan kebutuhan UD Setyo Nugroho yang mana gerobak di 
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UKM tersebut digunakan sebagai alat material handling dalam sehari-hari nya. Dengan 

perancangan gerobak bermotor ini, agar nantinya dapat membantu UD Setyo Nugroho dalam 

memindahkan barang-barang dagangannya serta dapat mengurangi beban kerja pada 

karyawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana desain komponen-komponen gerobak bermotor dengan metode Reverse 

engineering? 

2. Bagaimana desain komponen-komponen yang dilakukan modifikasi? 

3. Bagaimana komponen gerobak bermotor hasil rakitan dengan metode Reverse 

Engineering? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam perancangan dan pembuatan gerobak bermotor ini adalah. 

1. Mendesain gerobak bermotor dengan menggunakan Metode Reverse Engineering. 

2. Membuat gerobak bermotor, dengan memperhatikan estimasi biaya yang 

dikeluarkan. 

3. Mengetahui spesifikasi dari alat yang diciptakan. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini menjadi lebih jelas dan tidak keluar dari topik permasalahan maka 

peneliti ini perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada gerobak dorong. 

2. Perancangan gerobak bermotor  ini fokus pada sisi keergonomisan dan keamanan 

dari segi penggunaan gerobak. 

3. Pengembangan desain menggunakan metode Reverse Engineering. 

Data antropometri yang digunakan adalah data orang karyawan di UD Setyo 

Nugroho. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan gerobak bermotor dapat membantu UD Setyo Nugroho untuk 

memindahkan barang dagangan dan hasil penggilingan kunyit dengan waktu yang 

relatife singkat. 

2. Pembuatan gerobak bermotor dapat mengurangi beban kerja karyawan di UKM 

tersebut. 

3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan karyawan berdasarkan prinsip ergonomi. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam 

dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan tentang metode 

Reverse Engineering yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan 

gerobak bermotor. Teori-teori dan referensi didapat dari buku, jurnal, laporan 

penelitian sebelumnya, dan internet. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dengan menggunakan 

metode Reverse Engineering dan perancangan desain produk menggunakan 

software Solidworks kemudian dari data tersebut dilakukan analisa dan 

didapatkan hasil penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas terhadap cara pengolahan data yang dilakukan dalam 

penelitian, pada pengolahan data dilakukan proses pembuatan produk yang 

kemudian hasil dari pembuatan tersebut dilakukan pengujian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang mana pada poin 

kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pada poin saran 

berisi tentang tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 


