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PERANCANGAN ALAT BANTU PEMOTONG TAHU DENGAN METODE

BENCHMARKING

Abstrak

Suatu industri kegiatan usaha yang dioperasikan sekumpulan kecil masyarakat
dengan kemampuan modal terbatas. Salah satunya yaitu UMKM yang bergerak
dibidang produksi tahu yang berada di Klaten mengalami beberapa permasalah
proses produksi. Salah satu permasalahannya adalah alat pencetak tahu yang
kurang efisien . Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian dan perbaikan untuk
memperbaiki dengan adanya rancangan alat pencetak yang lebih efisien dari
sebelumnya, agar proses produksi intip dapat lebih berjalan lancar dan dapat
memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang terbuat dari kedelai yaitu
tahu. Memberikan rancangan alat pencetak tahu yang baru yang lebih efisien dan
produktif dengan menggunakan metode benchmarking. Sehingga rancangan alat
ketika direalisasikan dapat menjadi alat pencetak tahu yang lebih efisien dan lebih
baik dari alat pencetak tahu yang ada pada UMKM. Hasil penelitian menghasilkan
alat dengan bahan stainless steel, dimensi panjang 48 cm, lebar 46,40 cm, tinggi 5
cm dan berat 3,7 kg yang dapat menghasilkan waktu pemotongan selama 47 detik.
Hal ini membuktikan alat pemotong tahu usulan lebih efisien dibandingkan alat
pemotong tahu sebelumnya yang memerlukan waktu 107 detik
Kata kunci:Alat pemotong, Benchmarking,Efisien,Perancangan alat

Abstract

An industry business activities operated by a bunch of small communities with
limited capital ability. One of them, namely UMKM engaged in the production
knew who were in Klaten experienced some problem in the production process.
One of the problem is the printer know which tools are less efficient. Therefore, it
is necessary the presence of research and repairs to fix with the draft printers
more efficiently than ever before, to watch the production process can go
smoothly and can meet the needs of consumers will be food made from soybeans
that is out. Provide a draft of the new printers know that more efficient and
productive by using the method of benchmarking. So that the design can be
realized when tools printers know that more efficient and better than printers
know that of the UMKM. The research produces tools with stainless steel,
dimensions length 48 cm, width 46.40 cm high, 5 cm and a weight of 3.7 kg that
can produce the cutting time for 47 seconds. This proves the cutting tool to know
the proposals more efficiently than Clipper know in advance which takes 107
seconds
Key words: cutting tools, Benchmarking, efficient Design Tools
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1. PENDAHULUAN

Tahu sebagai hasil olahan kacang kedelai merupakan makanan yang mempunyai

kandungan protein yang baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi karena pada

dasarnya tahu memiliki kandungan seperti kalsium, protein, kalium, lemak, vitamin B12,

karbohidrat, kalori dan mineral, vitamin E, fosfor. Bagi masyarakat indonesia

Seiring melihat permintaan tahu yang semakin banyak dan terus meningkat. Tak

luput juga dengan perkembangan industri pembuatan tahu yang semakin banyak dari mulai

pabrik tahu  skala rumahan maupun pabrik tahu skala besar dengan dilihat dari banyaknya

tenaga kerja serta dari peralatan yang digunakan dalam produksi pembuatan tahu..

Perancangan ini menggunakan metode Proses pemotongan ini memerlukan banyak

gerakan dari mulai memindahkan papan yang berisi tahu kemudian dipotong dengan

menggunakan pisau secara manual dan dari gerakan memotong vertikal setiap sisi barisan

kemudian gerakan memotong horzontalsetiap sisi barisan secara berulang ulang. Dari

pemotongan tahu yang dilakukan masih menimbulkan gerakan yang kurang efisien

sehingga lebih baiknya dikurangi gerakan yang tidak perlu karena akan mempercepat dan

agar lebih efisien terhadap waktu proses produksi di bagian pemotongan tahu.

Melihat permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud membuat rancangan alat

pemotong tahu pada ukm tersebut, karena perlu adanya alat pemotong tahu yang lebih

membantu pada saat proses pemotongan tahu, hal ini diperkuat lagi dengan adanya alat

yang digunakan saat pemotongan tahu menggunakan pisau dan penggaris kayu, sehingga

banyak menimbulkan gerakan yang tidak perlu dan banyak memakan waktu. Perancangan

alat bantu ini diharapkan dapat membatu proses produksi dan meringankan serta

mengurangi gerakan yang tidak dibutuhkan karyawan, serta dapat mengurangi waktu

produksi.

2. METODE

2.1 Benchmarking

Fokus pengembangan adalah pada desain, yaitu membuat desain yang lebih baik

dan efisien. Sehingga nyaman dan aman saat penggunaan, dengan perbandingan dari

alat yang sudah ada sebelumnya dengan metode benchmarking

1. Membandingkan komponen material yang digunakan alat potong tahu yang ada

diindustri tahu APU.

2. Memilih komponen material produk alat potong tahu yang diganti maupun yang

dipertahankan dalam produk alat potong tahu.
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3. Memilih material komponen-komponen yang sesuai dengan konsep dari

penelitian ini dari produk yang ada.

2.2 Kerangka Pemecahan Masalah

Penyelesaiaancpenelitian ini diperlukan tahapan yang tersusun secara terkait dan

berkesinambungan satu sama lain untuk menggambarkan alur dari proses penelitian

dan untuk tercapainya seluruh tujuan penelitian. Maka dibuatlah kerangka pemecahan

masalah pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Kerangka pemecahan masalah

2.3 Identifikasi Masalah

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan perumusan masalah agar

penelitian berjalan sistematis, menentukan batasan masalah agar penelitian tetap fokus

serta tidak melebar dari masalah utama, tujuan penelitian untuk mengatasi masalah

yang ada pada penelitian dan manfaat penelitian agar dapat membantu untuk

menambah wawasan dari pemilik industri tahu serta pada peneliti.
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1. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu memperoleh data penelitian secara langsung dan mencari hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendapatkan informasi untuk

dijadikan pembahasan.

2. Studi Literatur

Studi Literatur yaitu memperoleh informasi untuk menunjang dalam pemecahan

masalah yang terkait serta diperkuat dalam teori yang didapatkan melalui internet,

mencari buku, jurnal publikasi maupun laporan penelitian sebelumnya untuk

mendapatkan teori tertulis dan metode pengumpulan data.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian menerangkan hasil yang ingin dicapai dalam

penelitian.Penetapan tujuan penelitian dilakukan untuk penelitian agar dapat

berjalan bagaimana mestinya sesuai yang di inginkan dan menyelesaikan

permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian ini mendesain, merancangserta

merealisasikan ulang alat pemotong tahu dengan metode benchmarking.

2.4 Pengumpulan Data

Pengambilan data yang dilakukan penulis menggunakan beberapa teknik untuk

mendapatkan informasi sebagai berikut :

1. Pengamatan Langsung

Pengamatan secara langsung ini dilakukan peneliti untuk melihat kondisi

secara nyata untuk mengetahui  kejadian yang berlangsung serta dapat

mengidentifikasi pada saat kejadian diindustri tahu APU. Dari pengamatan

langsung peneliti dapat melihat langsung proses pembuatan tahu, mengetahui alat

yang digunakan dalam proses produksi pemotongan dan mengetahui produk tahu

yang diproduksi diindustri tahu APU.

2. Wawancara

Wawancara adalah kondisi dimana berdialog secara langsung atau

bertatapmuka antar pribadi. Pada penelitian ini obyek yang diwawancarai adalah

pemilik industri tahu APU agar dapat memperoleh informasi yang relevan

sehingga dapat menjadi data yang diperlukan dalam penelitian.
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3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode gambar,

dokumen-dokumen atau catatan yang sudah ada, guna mendapatkan informasi dan

data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2.5 Prosedur Benchmarking

Dalam merancang dan membuat produk alat pemotong tahu, peneliti

menggunakan beberapa fase tahapan benchmarking, berikut ini beberapa tahapan

yang diambil dalam benchmarkingyaitu:

Memahami secara detail pada proses produksi dan produk saat ini.

Menganalisis setiap proses produksi serta produk yang lainya berkinerja baik

Membandingkan setiap proses produksi atau pada produk yang dibuat dengan proses

produksi atau produk yang berkinerja baik.

Menerapkan langkah-langkah dalam perbaikan yang diperlukan untuk mendekati

proses serta produksi produk yang lain.

1. Pembuatan Produk

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari proses pembuatan dimana peneliti

berfokus pada pembuatan produk pemotong tahu bertujuan untuk merealisasikan

atau mewujudkan kedalam bentuknyata atau sesungguhnya. Perancangan produk

ini diawali dengan proses mendesain 2D maupun 3D dengan ukuran yang

digunakan berdasarkan standart ukuran tahu yang ada pada industri tahu APU.

2. Analisa produk

Setelah melakukan perancangan serta pembuatan alat pemotong tahu, maka

dilakukan analisa apakah alat sudah sesuai dengan hasil rancangan, spesifikasi dan

keinginan serta tujuan yang ditetapkan. Analisa bertujuan untuk mengetahui

adanya kekurangan dan kelebihan dari hasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan keseluruhan data yang

kemudiandilakukanpenyajian, pengolahan, dan analisa data.

3.1 Pengumpulan Data

Produk pemotong tahu ini digunakan sebagai alat bantu dalam memotong tahu pada

proses produksi dan penjelasannya. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan

tentanng perbedaan produk alat yang ada dengan yang akan dibuat.
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Pemotong tahu
yang akan di buat

Alat pemtotong pada
UKM

Alat pemotong
kerupuk

Pemotong kentang

Gambar 2.1 Perbandingan alat pemotong

Berikut ini kelebihan serta kekurangan produk yang akan di buat dengan alat yang

biasa di gunakan dalam proses memotong tahu

Tabel 2.1 kelebihan dan kekurangan

Jenis Produk Kelebihan Kekurangan

Pemotong tahu
(plat) stainless
steel

1. Mudah digunakan
2.Tidak perlu

mengukur tahu yang
akan di potong

3.Memasang dan
melepas saat
dioperasikan dalam
memotong lebih
cepat

4.Lebih aman
digunakan

5.Ukuran tahu menjadi
sama rata

1.Ukuran lebih besar
2.Lebih berat
3.Harga lebih mahal

Pemotong pada
UKM

1.1 Ringan saat
digunanakan

2.Ukuran lebih kecil
3.Harga lebih murah

1.Kurang praktis pada
saat penggunakan

2.Bahan mata pisau
kurang higenis

3.Menyesuaikan
ukuran kentang yang
akan dipotong
Resiko terjadinya
perbedaan ukuran
setelah dilakukan
pemotongan

Pemotong kentang 1. Ringan saat
digunanakan

2. Ukuran lebih kecil
3. Harga lebih murah

1. Menjangkau ukuran
kentang terbatas

2. Terjadi perbedaan
ukuran setelah
pemotongan

Alat pemotong
kerupuk

1. Ringan saat
digunakan

2. Lebih efisien
3. Mudah saat

1. Bahan mata pisau
kurang higenis

2. Menyesuaikan
ukuran kerupuk
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digunakan yang akan dipotong
3. Resiko terjadinya

perbedaan ukuran
setelah dilakukan
pemotongan

Dari tabel diatas dapat dilihat kelebihan serta kekurangan produk alat pemotong.

Peneliti membuat produk alat pemotong ulang agar dapat digunakan dengan mudah

serta mengurangi resiko cacatnya tahu setelah dipotong, karena dengan

menggunakan produk alat potong yang biasa digunakan serng terjadi ketidak

samaan ukuran serta jatuhnya tahu.

Pembuatan Alat pemotong tahu

Pembuatan alat pemotong tahu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan

penyusun alat, berikut ini adalah komponen serta langkah-langkah dalam

pembuatan alat pemotong tahu:

1. Komponen penyusun

Beberapa komponen penyusun alat pemotong tahu yaitu:

a. Pipa Stainless Steel

b. Plat Stainless Steel

2. Langkah-langkah penyusunan komponen alat bantu pemotong tahu

a. Siapkan plat Stainless Steel dengan ukuran panjang 46,40 cm, lebar 5 cm,

tebal 0,8 cm

b. Siapkan pipa Stainless Steel dengan ukuran diameter 2 cm , ketebalan 1cm

panjang 15 cm

c. Siapkan gergaji besi dan pemotong laser untuk memotong komponen

d. Alat las patri untuk menghubungkan antar komponen

e. Memberi sela pada beberapa platStainless Steel agar terdapat rongga agar

plat dapat saling terhubung serta memper kuat dengan cara dilas patri

f. Menghubungkan plat disamping alat untuk penempatan Handle

g. Pasang Handlepada tempat yang sudah di sediakan disamping yang

dihubungkan dengan plat yang berfungsi sebagai pegangan alat

3.2 Pengolahan data

Setelah melakukan pengamatan peneliti melakukan pengambilan data yang

dilakukan dan didapatkan data sebagai berikut:
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1. Tabel 2.2 Data Proses Aktual

2. Tabel 2.3 Data Proses Lama

Setelah didapatkan data maka waktu proses pemotongan tahu pada perpapan

tahu

bisa dilihat perbedaan watu dengan menggunakan alat yang ada pada UKM

dengan alat yang dibuat oleh peneliti. Sehingga alat usulan dapat memberikan

dapak efisien terhadap waktu serta gerakan saat proses pemotongan.

97 94
100 98
90 90
102 95
90 96
95 98
93 91
97 99
97 103
103 95
99 90
90 97
96 99
98 95
106 92
104 97
95 107
95 99
97 94
100 97
90 95
96 90
99 94
103 97
93 91

Waktu Pengukuran (detik)

47 45
40 43
45 47
42 45
41 46
49 49
44 44
48 48
40 47
43 41
45 40
40 47
46 49
48 44
46 45
47 45
43 45
49 44
45 47
40 45
42 40
46 42
49 40
43 47
43 40

Waktu Pengukuran (detik)
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3.3 Analisis Hasil dan Evaluasi

Hasil dapat dijelaskan yang telah  dicapai sebagai berikut:

1. Rancangan alat yang dibuat dari proses benchmarkingmengasilkan desain

Gambar 2.2 Desain alat pemotog

Dimana desain yang dihasilkan mengacu pada ukuran tahu yang ada pada UKM, serta

perbandingan yang dilakukan dengan produk yang sudah ada sebelumnya guna untuk

menambah fungsi untuk menyempurnakan produk yang dibuat dengan mengambil

bagian-bagian yang dibutuhkan dalam part penunjang produk.

2. Membuat alat pemotong tahu

Pembuatan alat pemotong tahu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan penyusun alat,

berikut ini adalah komponen serta langkah-langkah dalam pembuatan alat pemotong

tahu:

a. Komponen penyusun

Beberapa komponen penyusun alat pemotong tahu yaitu:

1) Pipa Stainless Steel

2) Plat Stainless Steel

b. Langkah-langkah penyusunan komponen alat bantu pemotong tahu

1) Siapkan plat Stainless Steel dengan ukuran panjang 48 cm, lebar 5 cm, tebal 0,8

cm

2) Siapkan pipa Stainless Steel dengan ukuran diameter 2 cm , ketebalan 1 cm

panjang 15 cm

3) Siapkan gergaji besi untuk memotong komponen

4) Alat las untuk menghubungkan antar komponen

5) Memberi sela pada beberapa plat Stainless Steel agar terdapat rongga agar plat

dapat saling terhubung
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6) Menghubungkan plat disamping alat untuk penempatan Handle

7) Pasang Handlepada tempat yang sudah di sediakan disamping yang di

hubungkan dengan plat yang berfungsi sebagai pegangan alat

Setelah dilakukan proses pembuatan alat, outut yang dihasilkan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Hasil pembuatan produk

Hasil alat pemotong sesuai dengan keinginan serta sesuai dengan ukuran yang ada

pada UKM dan hasil dari benchmarking yang dilakukan sebelumnya  sehingga

tahapan pembuatan alat dinyatakan selesai.

3. Pengaplikasian alat baru

Setelah pengolahan data dilakukan dan didapatkan hasil. Maka dilakukan analisis

lanjutan untuk menjelaskan hasil yang dicapai sebagai berikut:

1) Dari hasil perbandingan waktu yang sudah dilakukan dapat diketahui hasil

yang di inginkan, sehingga dari penggunakan alat lama membutuhkan waktu

lebih lama dalam sekali proses pemotongan sedangkan dengan menggunakan

alat baru lebih dapat meminimalkan waktu sekali proses pemotongan tahu.

1. Tabel 2.4 Perbandingan motion study
Pemotong aktual Detik Pemotong usulan Detik

Mengambil alat pemotong 3 Mengambil alat pemotong 3
Meletakkan dan memotong 4 Menaruh alat pemotong 17
Meletakkan dan memotong 4 Meletakkan alat diatas tahu 12
Meletakkan dan memotong 4 Mengangkat alat pemotong 6
Meletakkan dan memotong 5 Menaruh alat pemotong 4
Meletakkan dan memotong 4 Total Waktu 42
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 5
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Berpindah tempat 7
Mengambil alat pemotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 5
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan dan memotong 4
Meletakkan alat 2

Total Waktu 107
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Dari pengamatan saat proses pemotongan dapat dijabarkan seperti tabel, sehingga

perbandingan gerakan dari proses aktual terbagi menjadi 47 gerakan dengan selang

waktu 107 detik untuk menyelesaikan satu pekerjaan dan dalam proses usulan

terjadi 5 gerakan dengan selang waktu 42 detik untuk menyelesaikan satu

pekerjaan. Sehingga proses usulan lebih efisien 60 detik dalam waktu proses

maupun gerakan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pengolahan data serta hasil analisis

yang dilakukan dalam penelitian terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan yang

meliputi

1. Hasil rancangan alat pemotong tahu dengan menggunakan metode benchmarking

yaitu plat stainless steel serta pipa stainless steel dan berbagai part penunjang.

Dengan dimensi panjang 48 cm, lebar 46,40 cm dan tinggi 5 cm, sedangkan untuk

ukuran modul 4 cm x 4 cm.

2. Desain alat pemotong tahu dalam 3D menggunakan software Solidwork.

3. Kelebihan alat pemotong tahu usulan yaitu mudah digunakan, tidak perlu mengukur

tahu yang akan dipotong, lebih cepat dalam pengoprasian, lebih aman digunakan

dan ukuran tahu menjadi sama rata.

4. Dalam perhitungan waktu yang diperoleh dapat dilihat bahwa proses yang

dihasilkan alat pemotong tahu usulan lebih efisien, dengan hasil sekali proses

pemotongan 47 detik sedangkan alat pemotong tahu aktual membutuhkan waktu

107 detik. Hal ini jelas menghemat waktu 60 detik, sehingga metode yang

digunakan cocok dalam penerapan proses pemotongan tahu.

4.2 Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan rancangan ulang

pemotong tahu, terutama pada aspek-aspek penelitian yang berhubungan dengan

pengujian konsep rancangan dan implementasi nyata di lapangan secara mendetail

serta dampak lain yang ditimbulkan oleh rancangan baru.

Perbaikan atau peremajaan pada kondisi pemotong tahu dimana masih ditemui

pemotong tahu dengan kondisi yang kurang optimal. Berhubungan dengan kemajuan

teknologi pada saat ini, maka perlunya pengembangan pemotong tahu ke arah sana

dimana diperlukan penelitian lain yang berhubungan dengan kemajuan teknologi yang

sedang trend pada saat ini.
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