
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lokasi Penelitian 

 PT. Indospring Tbk sebuah Perseroan industri di Gresik yang 

memproduksi pegas untuk kendaraan, baik berupa leaf spring maupun coil spring  yang 

diproduksi dengan proses dingin maupun panas. Dengan beroperasinya pabrik 2, 

perusahaan mempunyai beberapa keunggulan teknologi baru yaitu dapat memproduksi leaf 

spring tipe paraboli (parabolic Springs). Sumber daya manusia adalah aset 

perseroan, pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas kerja secara 

optimal menjadi salah satu prioritas Perseroan sebagaimana tertuang 

dalam kebijakan mutu, Sesuai dengan program pemberdayaan SDM yang salah satunya 

dilakukannya program inhouse training dan eksternal training untuk semua 

karyawan secara bertahap diantaranya managerial training, technical training dan 

basic training. Hal tersebut didasarkan pada kompetensi dan latar belakang 

pendidikan karyawan yang disesuaikan dengan keahlian dan tanggung jawab yang 

diperlukan di setiap jabatan. 

 Selama tahun 2010 PT. Indospring Tbk telah menyelenggarakan 196 jenis 

inhouse training yang diikuti oleh 1.498 karyawan peserta. Selain itu sebanyak 

107 karyawan juga diiutkan pelatihan diluar (eksternal training) termasuk 

seminar, lokakarya dan kursus. Dalam Upaya menciptakan etos kerja yang positif, 

selain factor kedisiplinan yang sudah menjadi perhatian sejak perseroan didirikan, 

factor integritas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan juga salah satu perhatian 

khusus di tahun 2010. Faktor inilah yang menjadi point penting dalam penilaian 

kinerja selain faktor prestasi kerja dan ketrampilan kerja, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kenaikan angka kredit dan juga pemberian pelatihan baik inhouse 

training maupun eksternal training, hal ini diharapkan dapat memotivasi dan 

meningkatkan semangat kerja karyawan. 

 Aspek kompetensi dan profesionalisme kerja karyawan menjadi perhatian 

bagi semua pihak, dengan adanya dukungan penuh atas semua rencana yang telah 

ditetapkan, terutama dalam hal pemberian kesempatan pelatihan bagi seluruh 



karyawan serta perbaikan fasilitas kerja, maka diharapkan semua pihak akan siap 

mengadapi segala tantangan di masa mendatang khususnya persaingan global. 

2.2 Perancangan 

 Perancangan  adalah   proses    menterjemahkan   ide    atau  kebutuhan 

pasar ke informasi detail dimana sebuah produk dapat dibuat. Menurut  jenisnya 

perancangan dibedakan menjadi tiga, yaitu:.    

1. Original   design  :   adalah   desain  yang   baru   dan  belum   pernah   ada  

sebelumnya. dalam mencari desain yang original desainer harus berpikir 

seluas mungkin mengenai semua penyelesaian yang mungkin dan ia harus 

memilihnya. 

2. Adaptive  atau  developmental  design  :  adalah  mencari  perubahan  yang  

lebih baik dalam performa alat yang dirancang melalui perbaikan prinsip  

kerja.  Desain   jenis  ini  memungkinkan   pengembangan  dalam  material  

pembangun alat yang dirancang. 

3. Variant design : merupakan proses perancangan dimana skala dimensi  

atau detail dari alat yang dirancang diubah tanpa adanya perubahan fungsi  

atau metode kerja alat. 

 Perancangan  produk   mencakup  proses   yang  sangat  luas,   yang  

disebut  dengan pengembangan   produk. Pengembangan   terdiri   dari   

pengembangan  rancangan produk baru dalam hubungan dengan rencana 

produksi, distribusi, dan  penjualan.  Proses   yang  luas   ini  disebut   dengan  

pengembangan   usaha  baru.  Pengembangan produk tidak berdiri sendiri, 

merupakan bagian dari proses inovasi  industri.  Inovasi   industri  menerapkan   

banyak  aktivitas   dalam  penerapannya,  meliputi  penggunaan  produk  baru  di  

pasaran  (bagaimana  implementasi  produk  baru),  rencana  penjualan,  produksi,  

distribusi, penjualan  dan  pelayanan  setelah  penjualan.  Dengan  demikian,  

inovasi  meliputi  lebih luas  dari   pengembangan.  Pelaksanaan dari rencana 

pengembangan, realisasi dari produk baru atau proses produksi  oleh  sebuah  

perusahaan,  adalah  juga  bagian  dari  inovasi  (Roozenburg dan Eekels, 1995) 

 Produk  merupakan  sesuatu  yang  dijual  oleh  perusahaan  kepada  

pembeli. Pengembangan   produk   merupakan  serangkaian   aktivitas   yang   

dimulai   dari  analisis persepsi dan peluang pasar. Dari sudut pandang investor 



pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan 

sukses jika produk dapat  diproduksi  dan  mengahasilkan  laba. Namun  laba  

sering  kali  sulit  untuk dinilai secara cepat  dan  langsung. Lima dimensi spesifik 

yang  lain, yang berhubungan  dengan   laba  dan  biasa   digunakan  untuk  

menilai   kinerja  usaha pengembangan produk menurut Ulrich dan Eppinger 

(2001) yaitu: 

1. Kualitas produk 

Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan, apakah 

produk  memuaskan kebutuhan  pelanggan,  apakah  produk  tersebut  kuat 

(robust) dan handal. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi 

pangsa  pasar  dan  menentukan  harga  yang  ingin  dibayar  oleh  

pelanggan untuk produk tersebut. 

2. Biaya produk 

Biaya  produk  adalah  biaya  untuk  modal  peralatan  dan  alat  bantu  

serta biaya  produksi  setiap unit  produk.  Biaya  produk  menentukan  

seberapa besar  laba  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan pada  volume  

penjualan  dan harga penjualan tertentu. 

3. Waktu Pengembangan Produk 

Seberapa cepat anggota tim menyelesaikan pengembangan produk, waktu  

pengembangan akan menetukan kemampuan perusahaan dalam 

berkompetisi  menunjukan  daya  tanggap  perusahaan terhadap  perubahan 

teknologi,  dan  akhirnya  akan  menentukan  kecepatan  perusahaan  untuk 

menerima   pengembangan ekonomis dari usaha yang dilakukan tim 

pengembang. 

4. Biaya Pengembangan 

Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan produk . 

Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang 

penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 

5. Kapabilitas Pengembangan 

Apakah  tim  pengembang  dan  perusahaan  mempunyai  kemampuan  

yang lebih baik untuk mengembangkan produk masa depan sebagai hasil 

dari  pengalaman yang diperoleh pada proyek pengembangan. Kapabilitas 



pengembangan  merupakan  asset  yang  dapat  digunakan  oleh  

perusahaan untuk  mnembangkan produk dengan lebih efektif dan 

ekonomis dimasa yang akan datang. 

2.3 Metode perancangan 

 Banyak sekali metode dan tool yang membantu mempermudah kita dalam 

proses perancangan dan pengembangan produk. Tidak jarang juga beberapa 

metode yang digabungkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Beberapa 

metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) 

 DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) merupakan 

metode dalam pembuatan produk yang bertujuan untuk memudahkan 

proses manufaktur dan perakitian dimana desain yang ada sedapat 

mungkin disederhanakan dan disesuaikan dengan kemampuan fasilitas 

manufaktur dengan mempertimbangkan aspek- aspek teknis(Boothoryd, 

1994). Tahapan penerapan metode DFMA diperlihatkan dalam Gambar 2. 

 

 Gambar 2.1 Penerapan Metode DFMA 

(Boothoryd,Dewhurst,& Knight, 1994) 



 Konsep Design For Manufacturing and Assembly terdiri dari dua 

konsep, yaitu konsep DFM (Design For Manufacturing) dan DFA (Design 

For Assembly). Konsep DFMA diaplikasikan  dalam tahap perancangan 

awal. Prinsip konsep ini adalah perancangan produk tahap awal dan 

analisis DFMA dilakukan secara bersamaan. Salah satu keuntungan 

penerapan konsep DFMA pada perancangan suatu produk adalah 

mempersingkat waktu perancangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2 

yang memperlihatkan perbandingan suatu perancangan produk dengan dan 

tanpa penerapan konsep DFMA. (Yoewono, 2014) 

 Secara keseluruhan, keuntungan diterapkannya konsep DFMA pada 

tahap perancangan awal adalah : 

1. Meningkatkan kualitas produk selama masa pengembangan, termasuk 

perancangan,teknologi, dan manufaktur. 

2. Menurunkan biaya, meliputi biaya perancangan, teknologi, manufaktur, 

delivery, technical support. 

3. Memperpendek cycle time, meliputi waktu perancangan, persiapan 

manufaktur, dan perhitungan yang berulang. 

 

Gambar 2.2 Perbandingan perancangan dengan dan tanpa DFMA 

(Boothoryd,Dewhurst,& Knight, 1994) 

 Pada gambar 2.2 dapat dilihat perancangan suatu produk dengan 

penerapan konsep DFMA memerlukan waktu yang lebih lama pada bagian 

perancangan konseptual. Hal ini dikarenakan adanya analisis untuk 

perakitan dan keterbuatan dalam proses perancangan konseptual. Namun, 

pada proses-proses selanjutnya, perancangan dengan penerpan konsep 

DFMA akan memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan tanpa 

DFMA. 



2.3.1.1 Pengaplikasian metode DFMA  

 Pengaplikasian metode DFMA diawali dengan beberapa tahapan 

yaitu : 

1. Tahap konsep desain yang menghasilkan konsep rancangan  alat bantu 

salah satu caranya menggunakan brainstorming. 

2. Tahap desain  untuk  perakitan  yang menghasilkan  desain  rakitan antar  

komponen  dan  rakitan  alat  bantu  terhadap mesin bubut. 

3. Tahap   selanjutnya   adalah pemilihan   material   dan   proses   desain   

yang menghasilkan jenis material  yang dipilih sebagai bahan baku  alat 

bantu serta pemilihan alternatif  desain  yang  ada. 

 Dari  tahap  –  tahap  tersebut  dihasilkan  konsep   desain terbaik 

dilanjutkan tahap desain untuk pembuatan  dengan menghasilkan gambar 

kerja yang siap  untuk dibuat  menjadi produk  jadi.(Yuniarso, 2014) 

2.3.1.2 Contoh Penerapan Design For Manufacturing 

 Berikut ini merupakan salah satu proses penyempurnaan produk 

yang menggunakan konsep DFMA. 

 

 

Gambar 2.3 proses penyempurnaan 

( Yuniarso, 2014) 

 Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa penerapan DFMA yang 

digunakan yaitu dengan cara redesign produk dan terlihat makin 

sedikitnya part-part yang ada. Secara logis pengurangan part-part ini tentu 

saja dapat mengurangi waktu assembly dalam segi handling (pengambilan 

barang untuk diassembly) dan fastening (pengencangan),pengurangan 

waktu assembly tentu saja akan mengurangi cost produksi. Akan tetapi 

banyak pihak yang salah kaprah dengan mengartikan pengaplikasian 
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proses DFMA berarti mengurangi komponen saja. Padahal dengan 

pengurangan komponen maka harus difikirkan lagi bagaimana pembuatan 

dan proses machining yang harus dilakukan pada komponen baru tersebut. 

Ada banyak cara selain mengurangi komponen sebagai penerapan DFMA, 

salah satunya yaitu pengelompokan part-part menjadi subassembly, dan 

penggunaan material yang tepat. Penggunaan material dapat 

mempengaruhi mass dari komponen dan selanjutnya mempengaruhi 

proses handling, karena pada dasarnya material memiliki density yang 

berbeda-beda, maka pemilihan material sudah seharusnya disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam proses machining dan 

kompleksitas dari desain suatu komponen. 

2.3.2 DFM ( Design for manufactur ) 

 DFM merupakan suatu proses perancangan komponen- komponen 

dengan mempertimbangkan proses-proses yang akan digunakan dalam 

membuat komponen tersebut untuk memastikan bahwa biaya 

manufakturnya diperkecil. Salah satu contoh aplikasi penerapan DFM 

dapat kita lihat pada gambar 2.4. pada gambar tersebut terdapat sebuah 

desain dua part dirakit menjadi satu yang kemudian digantikan dengan 

sebuah desain single stamping.( Nugroho 2008) 

 

Gambar 2.4 Aplikasi DFM 

.( Nugroho 2008) 

2.3.3 DFA (design for assembly) 

 DFA merupakan suatu proses perancangan untuk memperbaiki 

desain produk agar biaya perakitannya lebih rendah dan lebih mudah 

untuk dirakit yang fokus pada fungsi dan kemampuan untuk dirakit secara 

bersamaan. DFA bertujuan untuk menyederhanakan produk sehingga 

biaya perakitannya dapat dikurangi.(Nugroho, 2008) 



 

 

 

2.4 Aplikasi Ergonomi 

 Aplikasi ergonomi mengacu pada penerapan ergonomi itu sendiri. Pada 

sub bab ini akan dibahas mengenai aplikasinya yang sebelumnya telah disinggung 

pada ruang lingkup ergonomi. 

 Posisi kerja terdiri dari kerja duduk dan kerja berdiri. Untuk 

penyabarannya sebagai berikut : 

a. Kerja Berdiri 

 Kerja berdiri adalah posisi kerja dimana tualng belakang vertikal dengan 

berat badan yang bertumpu secara seimbang pada dua kaki. 

b. Kerja duduk 

 Kerja duduk sendiri terjadi saat kaki tidak dibebani dengan berat tubuh 

pekerja, dan memiliki posisi stabil selama bekerja. Kerja duduk dan tempat 

duduk merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tempat duduk 

sendiri dibuat agar nilai ergonomisnya dapat terpenuhi serta tujuannya adalah 

untuk meningkatkan efisiensi individu dan mengurangi kelelahan, serta untuk 

menfasilitasi postur tubuh yang tepat. 

 Keuntungan dari duduk daripada berdiri adalah sebagai berikut : 

1. Duduk hanya sedikit membutuhkan aktivitas otot, menundah kelelahan. 

Seorang individu dapat duduk untuk sekitar satu jam tapi berdiri selama 

kurang lebih hanya setengah jam sebelum terjadi kelelahan di tempat kerja. 

2. Duduk memiliki stabilitas lebih, yang diperlukan untuk presisi atau tugas 

dengan baik. 

Ketika duduk, seorang pekerja atau karyawan dapat mengoperasikan kontrol kaki 

lebih mudah sambal mempertahankan postur tubuh yang baik. 

2.4.1 Desain Dan Ergonomi 

 Desain  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu aktivitas  luas  dari  

inovasi  desain  dan teknologi yang  digagaskan,   dibuat,   dipertukarkan 

(melalui  transaksi   jual-beli)   dan fungsional. Desain  merupakan  hasil  

kreativitas  budi-daya (man-made  object)  manusia yang diwujudkan  



untuk memenuhi  kebutuhan  manusia, yang  memerlukan perencanaan, 

perancangan  maupun pengembangan  desain,  yaitu  mulai  dari tahap  

menggali ide atau gagasan, dilanjutkan  dengan tahapan pengembangan,  

konsep perancangan,sistem dan detail,  pembuatan prototype dan proses 

produksi, evaluasi,  dan  berakhir  dengan tahap pendistribusian. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan pengembangan ide dan 

gagasan, pengembangan teknik, proses produksi serta  peningkatan pasar. 

 Ruang lingkup kegiatan desain mencakup masalah yang 

berhubungan dengan sarana kebutuhan   manusia, di antaranya  desain   

interior,desain mebel, desain alat-alat lingkungan,desain alat transportasi, 

desain   tekstil,desain grafis,dan lain-lain. 

 Untuk menilai  suatu hasil akhir  dari desain  (goal design), 

terdapat  tiga unsur yang  mendasari,  yaitu  fungsional, estetika,  dan  

ekonomi.  Kriteria  pemilihannya adalah  function and purpose, form  and 

style, image  and  meaning,  utility an economic. Unsur fungsi dan bentuk 

dalam desain sering diupayakan berdasarkan asas “form follow function” 

(Sullivan dalam Papanek,  1985), sedangkan unsur fungsi dan estetika 

sering disebut “fit-form-function”, sedangkan  unsur  ekonomi lebih 

dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli masyarakat (Bagas, 

2000). 

2.3.2 Anthopometri 

 Kata anthropometri berasal dari kata “anthro” dan “metry”. Kata 

“anthro “ yang berarti manusia dan “metry” yang berarti ukuran. Dapat 

didefinisikan bahwa anthropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang 

berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia (Winjosoebroto, 

2000). Hughes (2002) mendefinisikan anthropometri sebagai ilmu 

mengukur dan mengoleksi data karakteristik fisik dan aplikasinya untuk 

desain dan evaluasi sistem, peralatan, produk manufaktur, fasilitas dan 

lingkungan manusia. 

 Antropometri dapat didefinisikan sebagai pengukuran manusia, 

pengukuran yang dimaksud misalnya, tinggi, panjang siku-pergelangan 

tangan, dll. Faktor yang mempengaruhi pengukuran antropometri meliputi 



gender, etnis, pertumbuhan dan perkembangan, tren sekuler, penuaan, 

kelas sosial, dan pekerjaan, serta pakaian dan peralatan pribadi. Survei 

antropometri merinci berbagai pengukuran yang telah dilakukan untuk 

berbagai populasi (Pheasant,1986). 

 Dewasa ini, sumber buku yang paling banyak dirujuk adalah teks 

internasional dari International Labour Office (Jurgens dkk., 1990). Teks 

ini telah disusun menjadi database antropometri yang komprehensif. 

Tenaga kerja yang berbeda di berbagai belahan dunia dan beragam, oleh 

karena itu, penting untuk merancang tempat kerja berdasarkan 

antropometri dari pengguna atau pekerja itu sendiri. 

2.3.3 Nordic Body Map 

 Kuesioner Nordic Body Map merupakan salah satu bentuk 

kuesioner checklist ergonomi. Berntuk lain dari checklist ergonomi adalah 

checlist International Labour Organizatin (ILO). Namun kuesioner Nordic 

Body Map adalah kuesioner yang paling sering digunakan untuk 

mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja, dan kuesioner ini paling 

sering digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. 

(Kroemer, 2001) 

 Pengisian kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk 

mengetahui bagian tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan 

sesudah melakukan pekerjaan pada stasiun kerja.  

Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah 

dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu : 

a) Leher 

b) Bahu  

c) Punggung bagian atas 

d) Siku 

e) Punggung bagian bawah 

f) Pergelangan tangan/tangan 

g) Pinggang/pantat 

h) Lutut 

i) Tumit/kaki 



Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan 

tanda ada atau tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut. 

Kuisioner Nordic Body Map ini diberikan kepada seluruh pekerja 

yang terdapat pada stasiun kerja. Setiap responden harus mengisi ada atau 

tidaknya keluhan yang diderita, baik sebelum maupun sesudah melakukan 

pekerjaan tersebut. 

Setiap pekerja hanya perlu memberi tanda “Ya” pada setiap kolom 

untuk bagian tubuh yang terasa sakit dan “Tidak” untuk bagian tubuh yang 

tidak terasa sakit baik sebelum dan sesudah pekerjaan dilakukan.  

Jika jawaban “Tidak” untuk sebelum melakukan pekerjaan dan 

jawaban “Ya” untuk sesudah melakukan pekerjaan berarti menunjukkan 

bahwa pekerja mengeluh mengenai apa yang dideritanya ketika 

melakukan pekerjaan tersebut. 

Bila jawaban “Ya” untuk sebelum melakukan kerja kemudian 

dilanjutkan dengan “Ya” untuk sesudah kerja  tidak dianggap sebagai 

keluhan akibat pekerjaan yang dilakukan, melainkan mungkin para 

pekerja merasa sakit akibat hal lain.  

Dan untuk jawaban “Ya” pada sebelum kerja kemudian “Tidak” 

pada sesudah kerjahal ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan 

karena kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh faktor lainnya. 

 Dari hasil kuesioner dapat dihitung persentase yang menunjukkan 

bagian tubuh yang sering dikeluhkan sakit oleh para pekerja berdasarkan 

perhitungan jawaban “Ya” yang diberikan untuk sebelum dan sesudah 

kerja. Pada gambar 2.5 dapat dilihat pembagian tubuh berdasarkan Nordic 

Body Map. 



 

Gambar 2.5 Pembagian tubuh Nordic body map 

(Kroemer, 2001) 

2.5 Software SolidWork 

 Solidwork adalah salah satu software yang nantinnya akan digunakan 

dalam perancangan alat bantu snei ulir standart. Solidwork merupakan salah satu 

CAD software yang dibuat oleh Dassault Systemes digunakan untuk merancang 

part permesinan atau susunan part permesinan yang berupa assembling dengan 

tampilan 3D untuk merepresentasikan part sebelum real part nya dibuat atau 

tampilan 2D (drawing ) untuk gambar proses permesinan. 

 SolidWorks diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai pesaing untuk 

program CAD seperti Pro / engginer, NX Siemens, I-Deas, Unigraphics, Autodesk 

Inventor, Autodeks AutoCAD dan CATIA. dengan harga yang lebih murah. 

SolidWorks Corporation didirikan pada tahun 1993 oleh Jon Hirschtick, dengan 

merekrut tim insinyur untuk membangun sebuah perusahaan yang 

mengembangkan perangkat lunak CAD 3D, dengan kantor pusatnya di Concord, 

Massachusetts, dan merilis produk pertama, SolidWorks 95, pada tahun 1995. 

 Pada tahun 1997 Dassault Systèmes, yang terkenal dengan CATIA CAD 

software, mengakuisisi perusahaan dan sekarang ini memiliki 100% dari saham 

SoliWorks. SolidWorks dipimpin oleh John McEleney dari tahun 2001 hingga Juli 

2007, dan sekarang dipimpin oleh Jeff Ray. Saat ini banyak industri manufaktur 

yang sudah memakai software ini, menurut informasi WIKI , SolidWorks saat ini 

digunakan oleh lebih dari 3 / 4 juta insinyur dan desainer di lebih dari 80.000 



perusahaan di seluruh dunia. kalau dulu orang familiar dengan AUTOCAD 

untuk desain perancangan gambar teknik seperti yang penulis alami tapi sekarang 

dengan mengenal SOLIDWORKS maka AUTOCAD sudah jarang saya pakai. Tapi 

itu tentunya tergantung kebutuhan masing-masing. 

 Untuk permodelan pada industri pengecoran logam dalam hal pembuatan 

pattern nya, program program 3D seperti ini sangat membantu sebab akan 

memudahkan operator pattern untuk menterjemahkan gambar menjadi pattern 

/model casting pengecoran logam dan tentunya akan mengurangi kesalahan 

pembacaan gambar yang bisa mengakibatkan salah bentuk. Untuk industri 

permesinan selain dihasilkan gambar kerja untuk pengerjaan mesin manual juga 

hasil geometri dari SolidWorks ini bisa langsung diproses lagi dengan CAM 

program semisal MASTERCAM, SOLIDCAM,VISUALMILL dll. Untuk membuat 

G Code yang dipakai untuk menjalankan proses permesinan automatic dengan 

CNC. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Banyak jurnal-jurnal maupun skripsi yang membahas tentang perancangan 

menggunakan metode Design For Manufactur And Assembly. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Arlis Yuniarso , Program Studi Teknik Industri Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang 

Berjudul :Perancangan alat bantu pembuatan benda tirus pada mesin bubut dengan 

pendekatan metode DFMA untuk mengoptimalkan waktu proses (2014). 

 Pembuatan  benda  tirus  pada  mesin  bubut  konvensional  jenis  Lunan   

LC460A menggunakan eretan  atas dengan cara  pembubutan manual 

menunjukkan  waktu proses yang belum optimal. Waktu proses tersebut meliputi 

waktu setting dan waktu pembubutan. Waktu proses pembuatan benda tirus 

dengan spesifikasi  diameter besar (D = 30 mm), diameter kecil (d = 22 mm) dan 

panjang  tirus  (l = 45 mm), rata –  rata mencapai 29,69 menit.  Jika dihitung 

waktu  pembubutan secara empiris  yang mencapai 17,14   menit   maka   waktu   

proses   pembuatan   benda   tirus   tersebut   masih   dapat dioptimalkan  apabila 

pembubutan  dilakukan dengan  cara  otomatis. Pembuatan  benda tirus   dengan   

sistem   pembubutan   otomatis   membutuhkan  alat   bantu   yang   akan 



memindahkan  arah  pemakanan alat  potong  yang  sebelumnya  searah  dengan  

feeding shaft menjadi  searah dengan  derajat ketirusan  yang diinginkan.  Dengan 

menggunakan pendekatan metode  DFMA (Design For Manufacture  and 

Assembly)  dibuat rancangan alat bantu  pembuatan benda  tirus dengan  tujuan 

untuk mengoptimalkan  waktu proses. Pengaplikasian metode DFMA diawali 

tahap Konsep Desain yang menghasilkan konsep rancangan  alat bantu  yang  

kemudian dilanjutkan  tahap Desain  Untuk  Perakitan  yang menghasilkan  desain  

rakitan antar  komponen  dan  rakitan  alat  bantu  terhadap mesin bubut.   Tahap   

selanjutnya   adalah Pemilihan   Material   Dan   Proses   Desain   yang 

menghasilkan jenis material  yang dipilih sebagai bahan baku  alat bantu serta 

pemilihan alternatif  desain  yang  ada.   Dari  tahap  –  tahap  tersebut  dihasilkan  

Konsep   Desain Terbaik dilanjutkan tahap Desain Untuk Pembuatan  dengan 

menghasilkan gambar kerja yang siap  untuk dibuat  menjadi produk  jadi. Dari 

hasil  evaluasi, rancangan  alat bantu pembuatan benda tirus  dengan metode 

DFMA dapat menurunkan  waktu proses sebesar 8,33  menit   dari  semula  29,69   

menit  menjadi  21,36  menit   atau  secara  prosentase penurunan waktu proses 

tersebut sebesar 28,062%. 

Kata kunci : optimalisasi, alat bantu, tirus, mesin bubut,  DFMA 

 

2. Rifko Rahmat Kurnianto    , Agung Wibowo  2,b *, Tri Prakosa 

Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara,  Jalan 

Ganesha No. 10,Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia 

Berjudul : Penerapan Metode Design for Manufacture and Assembly pada Handle 

Transformer Hand Bike (2015). 

 Pada  proses  perencangan  konvensional,  hasil  perancangan  dari  

perancang  perlu  dievaluasi  dan dioptimasi dari segi proses pembuatan dan 

proses perakitan oleh bagian manufaktur. Pada proses ini terkadang  perlu  

dilakukan  perubahan  rancangan  yang  harus  dikonsultasikan  kepada 

perancang-annya. Perubahan yang  perlu dilakukan tersebut  terkadang 

memerlukan waktu dan biaya  tambahan yang  perlu  diperhitungkan.  Salah  satu  

solusi  yang  dapat  diterapkan  adalah  metoda  design  for manufacture  and  

assembly  (DFMA).  DFMA  adalah   metoda  untuk mengevaluasi  desain  suatu 



produk agar mudah dirakit dan diproduksi. Pada paper ini akan dijelaskan 

penerapan metoda DFMA pada kasus  perancangan transformer hand  bike. 

Transformer  hand bike adalah  sebuah produk  alat bantu jalan berupa sepeda  

tangan yang memiliki tiga mode: sepeda tangan, kursi roda, dan ringkas. Produk  

ini  dibuat  untuk  membantu  penyandang  cacat kaki  beraktivitas  di  dalam  

ruangan  dan bepergian  jarak  jauh  tanpa mengorbankan  keringkasan  produk.  

Penerapan  metoda  DFMA  pada makalah ini dibatasi  hanya pada bagian handle 

yang merupakan  penggerak utama transformer hand bike.  Perancangan  ulang  

handle  prototipe  transformer  hand  bike  menggunakan metoda  DFMA 

menghasilkan  tiga alternatif  desain  dimana alternatif  terbaik mengalami  

peningkatan  total dalam aspek manufaktur dan perakitan relatif terhadap 

prototipe sebesar 118.46% 

Kata kunci: DFMA, Perancangan, Manufaktur, Perakitan, Ongkos produksi 

 

3. Sigit Yoewono, Darma Yuda 

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung 

Berjudul : Analisis Design For Assembly untuk mesin roll sheeter karet (2014) 

 Indonesia  merupakan negara  dengan  hutan karet  terluas  di  dunia  dan 

negara  penghasil karet  terbesar  kedua  di  dunia.  Namun demikian,  angka  

produktivitas  karet  di  Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan  karena 

ketersediaan peralatan pengolah karet yaitu mesin roll  sheeter  karet   yang  

kurang  dan  masih  harus   impor  dari  luar  negeri  terutama   dari Malaysia. 

Seharusnya, Indonesia dapat memproduksi mesin roll sheeter karet sendiri. 

Langkah  awal  yang dapat  dilakukan  untuk  memproduksi mesin  roll  sheeter  

karet adalah memanfaatkan mesin impor  dan mesin roll  sheeter karet hasil 

modifikasi  untuk diamati dan dianalisis. Analisis  dimulai  dari desain  mesin roll  

sheeter  karet. Desain  mesin  roll sheeter karet   akan  dianalisis   dari   segi   

perakitan   dengan  menggunakan   metode   Design   for Manufacture and 

Assembly  (DFMA) menurut Boothroyd  dan Dewhurst. Tujuan  dari analisis 

perakitan/Design For  Assembly (DFA)  adalah untuk meminimalkan  jumlah 

komponen  yang membangun mesin roll sheeter karet dan memperoleh suatu 

parameter  berupa nilai efisiensi perakitan. Dari analisis  DFA diperoleh nilai  



efisiensi perakitan  untuk masing-masing  desain mesin  roll sheeter karet  dan 

desain  terbaik adalah  desain mesin roll  sheeter karet  modifikasi setelah 

dilakukan perbaikan. Nilai efisiensi perakitan dari desain tersebut  adalah 60%. 

Nilai ini paling tinggi dibandingkan  beberapa desain  lainnya. Selain itu,  jumlah 

komponen dapat  dikurangi 160 buah komponen dari 435  buah menjadi 275 buah 

komponen. Perbaikan yang dilakukan pada desain  tersebut  adalah perancangan  

ulang komponen  poros pemegang  dan handel, bearing,   lubang   baut   dudukan,   

penyatuan   poros  idler   dengan   dudukan   poros   dan pengurangan jumlah ring 

penahan. 

Kata kunci: mesin roll sheeter karet, DFMA, Boothroyd dan Dewhurst, efisiensi 

perakitan. 

 


