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PERANCANGAN MESIN PENGAYAK PASIR DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 

Abstrak 

Dalam pembangunan sebuah rumah, pasir merupakan bahan pokok yang paling dominan 

digunakan. Jika seorang pelayan tukang gagal memenuhi kebutuhan lepan yang berbahan 

dasar dari pasir halus maka kegiatan pembangunan rumah akan terhambat, karena lepan 

adalah kebutuhan utama dalam sebuah pembangunan rumah. Dari hal tersebut peneliti 

merancang dan membuat mesin pengayak pasir sebagai alat bantu untuk memisahkan antara 

kerikil dengan pasir pada pekerja bangunan dengan metode Quality Function Deployment 

(QFD), tempat penelitian bertempat di wilayah Kelurahan Karangmalang, Kecamatan 

Masaran, Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dengan pekerja 

bangunan sebagai respondennya dan menghasilkan 10 atribut data voice of customer. Hasil 

kuisioner didapatkan voice of customer tentang produk pengayak pasir. Setelah dilakukanya 

percobaan mesin diketahui, untuk mesin pengayak dapat menghasilkan pasir halus seberat 

122 kg dan kerikil seberat 28 kg, sedangkan dengan menggunakan pengayak manual dapat 

menghasilkan pasir halus seberat 42 kg dan kerikil seberat 20 kg. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa produktifitas mesin pengayak lebih besar dibandingkan dengan  pengayak manual. 

Kata Kunci :  Mesin Pengayak Pasir, Quality Function Deployment 

Abstract 

In the construction of a house, sand is the most dominant staple used. If an artisan servant 

fails to meet the front-line needs based on fine sand, the house building activities will be 

hampered, because lepan is the main requirement in a house construction. From this, the 

researchers designed and made sand sieving machines as a tool to separate the gravel and 

sand from construction workers using the Quality Function Deployment (QFD) method, a 

research site located in the Karangmalang Village, Masaran District, Sragen Regency. Based 

on the results of questionnaires with construction workers as respondents and produced 10 

attributes of voice of customer data. The results of the questionnaire obtained voice of 

customers about sand sieving products. After the machine experiment is known, for sieving 

machines can produce fine sand weighing 122 kg and gravel weighing 28 kg, while using a 

manual sieve can produce fine sand weighing 42 kg and gravel weighing 20 kg. So it can 

be concluded that the productivity of the sieving machine is greater than the manual sieve. 

Keywords : Sand Sieving Machine, Quality Function Deployment



2 

1. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan sebuah rumah, pasir merupakan bahan pokok yang paling

dominan digunakan, dan pelayan tukang yang wajib menyiapkan bahan tersebut.

Pasir yang biasa digunakan untuk cor dan lepan, cor tersendiri yang dibuat dari

pasir kasar yang diaduk dengan semen sedangkan lepan dibuat dari pasir halus

atau pasir yang telah disaring terlebih dahulu yang kemudian diaduk dengan

semen.  Untuk memenuhi kebutuhan lepan dalam sebuah pembangunan rumah,

biasanya seorang pelayan tukang mengayak pasir dengan menggunakan saringan

pasir tradisional. Saringan tradisional yang terbuat dari kawat saringan (wire

mesh) yang dipasang pada sebuah rangka kayu yang berbentuk persegi, dalam

penggunaannya saringan tradisional dipasang dengan tiang penyangga dengan

pemasangan saringan membentuk sudut 45°.

Untuk menghasilkan pasir halus seorang pelayan tukang mengayak pasir 

dengan melemparkan pasir kasar kearah saringan, dalam proses tersebut 

bertujuan untuk memisahkan kerikil dengan pasir halus. Dalam proses tersebut 

seorang pelayan tukang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memperoleh pasir halus. Jika seorang pelayan tukang gagal memenuhi kebutuhan 

lepan yang berbahan dasar dari pasir halus maka kegiatan pembangunan rumah 

akan terhambat, karena lepan adalah kebutuhan utama dalam sebuah 

pembangunan rumah. 

Dari hal tersebut peneliti merancang dan membuat mesin saringan atau 

pengayak pasir sebagai alat bantu untuk memisahkan antara kerikil dengan pasir 

pada pekerja bangunan yang berada di wilayah Kelurahan Karangmalang, 

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode Quality 

Function Deployment (QFD). 

2. METODE

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara urut dan sistematis untuk

mencapai tujuan dari penelitian, tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai

berikut:
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Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian 

Mulai

Identifikasi Masalah

Observasi Studi Pustaka

Pengumpulan Data

Kuisioner Wawancara

Pengolahan Data

Mengidentifikasi Customers Needs

Merumuskan Quality 

Function Deployment

Pengolahan Data

Anthropometri

Desain  Produk

Pembuatan Produk

Pengujian Produk

Kesimpulan dan Saran

Selesai
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3. HASIL DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1 Pengambilan Data Kuisioner 

Peneliti menggunakan metode kuisioner digunakan setelah penyusunan 

kebutuhan konsumen yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen peneliti 

menggunakan kuisioner terbuka dan kuisioner tertutup. Berikut adalah tabel 

keinginan pekerja proyek bangunan: 

Tabel 1. Permintaan Konsumen 

 

Setelah diketahui permintaan dari konsumen, permintaan konsumen tersebut 

dibuat kuisioner tertutup guna mengetahui nilai derajat kepentingan dari 

setiap atribut. Setelah diketahui nilai derajat kepentingan kemudingan 

dilakukanya uji validitas dan uji reliabilitas,menggunakan nilai R hitung = 

0,344. Uji reliabilitasnya diperoleh Cronbach’s Alpha sebesar 0,773 = 

77,3%. Berdasarkan hasil tersebut maka kuisioner dianggap reliabel dengan 

alasan Cronbach’s Alpha nilainya lebih besar dari 0,60 = 60%. 
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3.2 Planning Matrix (Matrik Perencanaan) 

a. Derajat Kepentingan Atribut Mesin Pengayak Pasir 

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Derajat Kepentingan Mesin Pengayak Pasir 

 

b. Bobot Permintaan Konsumen (Atribut) 

Tabel 3. Perhitungan Nilai Bobot Permintaan Konsumen 

 

No Atribut Jumlah

1 Mesin aman 3.60

2
pasir terpisah secara 

otomatis (nyaman)
2.73

3 Alat tahan korosif 3.10

4 Mudah dipindahkan 2.83

5 Harga terjangkau 3.00

6 Mudah penggunaan 3.17

7 Mudah perawatan 3.13

8
Kerapatan saringan dapat 

diganti
3.73

9
Komponen mudah 

didapatkan
3.80

10 Tidak berisik 3.47

No
Permintaan Konsumen 

(Atribut)

Derajat 

Kepentingan

Rasio 

Perbaikan

Nilai Sales 

Point

Bobot 

Atribut

1 Mesin aman 3.60 0.83 1.5 4.5

2
pasir terpisah secara 

otomatis (nyaman)
2.73 1.46 1.5 6

3 Alat tahan korosif 3.10 1.29 1.5 6

4 Mudah dipindahkan 2.83 1.41 1.5 6

5 Harga terjangkau 3.00 1.00 1 3

6 Mudah penggunaan 3.17 1.26 1.2 4.8

7 Mudah perawatan 3.13 1.28 1.2 4.8

8
Kerapatan saringan dapat 

diganti
3.73 1.07 1.5 6

9
Komponen mudah 

didapatkan
3.80 0.79 1 3

10 Tidak berisik 3.47 0.87 1 3
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c. Normalisasi Nilai Bobot Permintaan Konsumen 

Tabel 4. Perhitungan Normalisasi Bobot Permintaan Konsumen 

 

d.  Relationship  

 

Gambar 2. Matriks Nilai Hubungan Atribut dan Parameter 

No Atribut Bobot Normalisasi

1 Mesin aman 4.5 9.55

2
pasir terpisah secara 

otomatis (nyaman)
6 12.74

3 Alat tahan korosif 6 12.74

4 Mudah dipindahkan 6 12.74

5 Harga terjangkau 3 6.37

6 Mudah penggunaan 4.8 10.19

7 Mudah perawatan 4.8 10.19

8
Kerapatan saringan dapat 

diganti
6 12.74

9
Komponen mudah 

didapatkan
3 6.37

10 Tidak berisik 3 6.37

47.1Jumlah
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Hubungan yang terjadi antara atribut dengan parameter akan 

berpengaruh pada nilai prioritas dari parameter tersebut. Hubungan yang 

kuat diberi nilai 9 seperti mesin aman yang berhubungan dengan 

komponen mesin pengayak, begitupun dengan hubungan yang 

mempunyai nilai 3 dan 1. 

e. Technical Correlation  

 

Gambar 3. Matrik Nilai Hubungan Parameter Teknik 

f. Technical Requirement 

Teknik matrik merupakan persyaratan dalam penyusunan  HOQ, pada 

matrik tersebut berisikan tentang cara mengatasi keinginan dari 

konsumen tersebut. Seperti pada  tabel berikut yang menunjukkan 

spesifikasi minimal dan hasil prioritas mesin pengayak pasir, sebagai 

Berikut: 
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Tabel 5. Technical Requirement 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas maka ada parameter spesifikasi 

minimal dan harus terdapat pada mesin pengayak pasir yang akan di 

produksi nantinya, dengan melihat Relative weight semakin tinggi maka 

semakin penting atau diprioritaskan spesifikasi tersebut. 

g. Perancangan Produk 

Setelah dilakukanya tahap-tahap dari perancangan mesin pengayak pasir 

bermotor dengan menggunakan metode QFD. Maka didapatkan hasil 

rancangan yang telah didesain pada software Solidwork seperti gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 4. Produk Pengayak Pasir 

No Technical Requirement Relative Weight

1
Komponen yang ada 

dipasaran
10,0

2
sistim kerja mesin bolak-

balik secara horisontal
10,3

3
Saluran pasir dan kerikil 

terpisah
5,5

4 Besi stainlees steel 9,5

5 Pegangan/ pengungkit 7,9

6 Dua buah roda 5,0

7 Besi ukuran 5 cm 6,8

8 menggunakan tuas ulir 7,0

9 Menggunakan pulley 10,4

10 Mesin pompa air BB bensin 10,4

11 Saringan bersisitem bingkai 11,4

12
Karet peredam 

gesekan/getaran
5,9
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4. Penutup 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti yaitu perancangan alat 

pengayak pasir otomatis dengan menggunakan metode Quality Function 

Deployment, peneliti memiliki dapat menyimpulkan antara lain : 

4.1 Dari hasil penyebaran kuisioner dari 30 responden pekerja bangunan 

dengan 13 atribut data yang diperoleh, 10 dari atribut dinyatakan valid. 

Dari hasil kuisioner tersebut didapatkan keinginan konsumen tentang 

produk pengayak pasir, antara lain: Mesin aman ,pasir terpisah secara 

otomatis (nyaman), Alat tahan korosif, Mudah dipindahkan, Harga 

terjangkau, Mudah penggunaan, Mudah perawatan, Kerapatan saringan 

dapat diganti, Komponen mudah didapatkan dan Tidak berisik.   

4.2 Setelah dilakukanya percobaan mesin pengayak dengan pengayak manual 

maka dapat diketahui hasil. Untuk mesin pengayak dapat menghasilkan 

pasir halus seberat 122 kg dan kerikil seberat 28 kg, sedangkan dengan 

menggunakan pengayak manual dapat menghasilkan pasir halus seberat 42 

kg dan kerikil seberat 20 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa produktifitas 

mesin pengayak lebih besar dibandingkan dengan  pengayak manual. 
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