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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

            Banyak perusahaan industri yang sedang tumbuh pesat. Banyaknya industri 

kecil ini tentu akan membuat persaingan antar industri kecil semakin sengit. Setiap 

industry kecil tentunya harus mempunyai kelebihan di banding industrilainnya 

tentunya dalam bidang mutu kualitas produknya.Setiap produk industry kecil 

biasanya sebelum dipasarkan harus melalui tahan pengujian.Untuk pengujian suatu 

produk hasil industry biasanya membutuhkan biaya yang mahal,sehingga tidak 

semua perusahaan industry kecil menguji produknya.produk yang ada di pasarkan 

tidak semuanya telah lulus uji bahkan mungkin tidak diuji. 

           Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan 

informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia 

merancang suatu system kerja, sehingga manusia dapat hidup dan bekerja pada 

system itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu 

dengan efektif, aman, dan nyaman. Fokus dari ergonomic adalah manusia dan 

interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur dan lingkungan dan 

pekerja serta kehidupan sehari-haridimana penekanannya adalah pada factor 

manusia. 

           Para operator dalam melakukan pekerjaannya, posisi kerja mereka tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomic yaitu terlalu membungkuk, jangkauan 

tangan yang tidak normal.Alat yang terlalukecil, dll.Sehingga dari posisikerja 

operator tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan yaitu 

kelelahan dan rasa nyeri pada punggung akibat dari duduk yang tidakergonomis 

tersebut, timbulnya rasa nyeri pada bahu dan kaki akibat ketidaksesuaian antara 

pekerja dan lingkungan kerjanya. 

             Keluhan pegawai pada produk  lama ini untuk proses pekerjaan terlalu rumit 

dan mudah capek. Jika menggunakan  spiral dengan diameter besar biasanya diputar 

dengan 4 orang .untuk waktu memutar spiral tersebut diperlukan waktu rata-rata 3 

menit. ,karena menggunakan alat Putar manual tanpa di panaskan. 

Untuk produk pembuat spring ini tidak bias dibawa kemana-mana dikarenakan 

dimensi alat sederhana itu Sudah di tanam di bawah tanah untuk kaki produk 

tersebut.Oleh karena itu saya ingin mendesain ulang alat tersebut menjadi alat yang 
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ergonomis mudah dibawa dan awet untuk di simpan lagi.jika di perlukan lagi tidak 

perlu nanamkan kaki ketanah,Dan alat yang sudah di kembangkan ini sudah tidak 

perlu memutar terlalu berat karena spiralnya sebelum di putar di panaskan terlebih 

dahulu. Diameter besi spring dengan diameter ukuran antara lain: 

 2,6mm 

 3,5mm 

 6mm 

 8mm 

 10mm 

 12mm 

 14mm 

 16mm                                                                                                       

Untuk ukuran diameter besi spring di atas adalah ukuran diameter spiral yang 

umum. 

Kasus seperti ini membuat kami berpikir dan terinspirasi untuk membuat alat uji 

yang bersifat sederhana dan mudah untuk dioperasikan secara manual tanpa 

menggunakan menggunakan orang 4 untuk memutar tersebut. 

Kegunaan spring ini untuk kestabilan beban.seperti contoh pada kendaraan 

bermotor,digunakan sebagai kestabilan ban berinteraksi pada jalan,sehingga 

dapat mengendalikan kendaraan dengan baik akibat kejutan jalan yang tidak 

rata. 

 

1.2perumusan  Masalah 

            Pada tugas akhir ini ,Akan direncanakan rancang alat bending 

spring.Dimana proses kerjanya menggunakan pekerjaan manual tidak mudah 

capek. 

Permasalahan: 

 

1. Bagaimana pembuatan desai nalat bending spring(per) dengan 

memperhatikan aspek-aspek ergonomis 
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1.3 Tujuan penelitian 

 

               Tujuan dari MERANCANG ALAT BENDING SPRING(PER) 

DENGAN PEKERJAAN MANUAL YANG ERGONOMIS.Ini 

meliputitujuanakademisdan tujuan teknis. 

 tujuan akademis 

1. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa menempuh progam 

sarjana S1 Teknik industry 

2. Menerapkan ilmu yang di dapat dari bangku perkuliahan 

secara terpadu dan terperinci,sehingga berguna bagi 

perkembangan industry di Indonesia. 

3. Melatih dan mengembangkan kreatifitas dalam berfikir 

serta mengemukakan gagasan secara ilmiah dan praktis 

sesuai dengan spesialisasi secara teknis dan sistematis                   

 

 Tujuanteknis 

1. Merancang alat uji bending Spring(per)l 

2. Mempermudah proses pekerjaan 4 orang sampai 1 orang 

dan tidak terlalu berat. 

1.4 Batasanmasalah 

Untuk mengarahkan pada maksud tujuan yang jelas pada tahap analisa 

pemecahan masalah 

Pada tugas Akhir penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan pada : 

1. Benda uji yang  akan  di ujiadalahbesibaja springdenganukuran diameter 

8mm,10mm,12mm dan 16 mm 

 

2. Yang di tekankanpadalaporaniniadalah 

• Rancang bangun alat uji bending ini 

• Analisa mekanisme kerja alat uji bending 

• Hasil pengujian alat uji bending ini 

3. Pengumpulan data antropometri yang dibutuhkanuntukperancanganatau 

redesign pengembanganproduk. 
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1.5 Ruang lingkup penelitian 

              Penelitian ini menitik beratkan pada kepuasan penggunaan produk 

dengan hasil dan kualiatas baik.pada objek penelitian ini adalah para operator 

produk ini yang berada diperdesaan maupun perkotaan,menggunakan produk 

yang sebelum di dikembangkan.maka saya ingin mengembangkan produk yang 

kakinya di tanam menjadi produk yang ergonomis bias di bawak emana-

mana.penilitian ini dilakukan terhadap objek yang berdomisili di 

lidah,surabayadan di sekitarnya. 

 

1.6 Manfaatpenelitian 

              Dengan penelitian ini para pembuat atau perancang suatu produk 

bending dapat mengetahui produk yang bagaimana yang dapat menarik 

perhatian atau selera konsumen,sehingga perancang produk bending ini dapat 

menghasilkan rancangan sesuai dengan selera konsumen.sedangkan bagi 

masyarakat ,penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam mempelajari 

sikap konsumen terhadap bentuk atau rancangan produk ini. 

 

1.6  MetodePengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis menggunakan 

beberapa metode, antara lain: 

 

a)      StudiPustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan 

informasi dari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 

b)     Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung pada 

pembuat spiral  yang yang mudah capek ditunjuk sebagai objek, kemudian 

penulis melakukan tatap muka langsung terhadap operator bending spiral 

tersebut untuk mendapatkan data informasi lengkap lagi 
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1.7  SistematikaPenulisan 

Untuk mempermudah penyelesaian penulisan ini, maka penulis melanjutkan 

sistematika penulisan dengan maksud mempermudah dan memperjelas tujuan dari 

bab yang akan dibahas, yaitu :Hasil pengujian alat uji bending.Dan mengikuti 

pembahasan maka dilakukan penyusunan dengan sistematika sebagai berikut: 

 

 

 

 

BAB  1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB  2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang  berhubungan dengan pengembangan 

produk secara ergonomis 

 

BAB  3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

 

 

BAB 4        :PENGUMPULAN ,PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN  

        Pada bab ini berisi tentang pengolahan dari data yang telah 

dikumpulkan selama penelitihan dan telah di lakukan perhitungan 

serta analisa dari data yang telah di olah untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

BAB 5:    KESIMPULAN DAN SARAN  

      Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pada 

perusahaan atas penelitian yang  telah di lakukan agar hasil yang di 

peroleh dari penelitian dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang 


