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MODUL 1 PERANCANGAN PRODUK 

MODUL 1 

PERANCANGAN PRODUK 

(PRODUCT DESIGN) 

 

1.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan: 

1. Mampu memahami konsep tentang perancangan produk dan 

pengembangan suatu produk 

2. Mampu menentukan dan merancang produk berdasarkan kebutuhan 

3. Mampu mengasah dan mengembangkan gagasan dan kreativitas 

4. Mampu merancang produk melalui gambar teknik 2D dan sketsa 3D 

 

1.2. LANDASAN TEORI 

1.2.1. Siklus Hidup Produk 

Siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan 

pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Siklus Hidup Produk 

(Product Life Cycle) ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk 

sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus hidup 

produk (product life-cycle) terdiri atas 4 fase (Gambar 1), yaitu: 

1. Tahap Perkenalan (introduction): Tahap memperkenalkan produk baru di 

pasar dalam jumlah besar, tetapi volume penjualan belum sesuai. 

2. Tahap Pertumbuhan (growth): Tahap pertumbuhan ditandai dengan 

pertumbuhan yang kuat dalam penjualan dan memperoleh profit. 

3. Tahap Kedewasaan (maturity): Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik 

tertinggi dalam penjualan perusahaan. Pada tahap ini perusahaan perlu 

mempertimbangkan untuk memodifikasi produk agar siklus hidup produk 

dapat diperpanjang (innovative maturnity), dan atau melakukan perbaikan 

pada proses produksi 

4. Tahap Penurunan (decline): Tahap ini terjadi penurunan penjualan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor perubahan selera pasar, produk substitusi 

diterima konsumen, dan perubahan teknologi. 
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Siklus hidup berbeda-beda antar produk: (a) Beberapa jam saja: Koran; (b) 

Satu minggu: Tabloid; (c) Beberapa bulan: mode; (d) Beberapa tahun: (silahkan 

beri contoh); (e) Beberapa dekade : (silahkan beri contoh)  

Tugas seorang manajer operasi adalah mendesain sistem yg dapat 

membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Oleh karena itu, organisasi 

perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. 

Alternatif yang dapat dilakukan manajemen untuk memperpanjang siklus hidup 

produk, salah satunya dengan perancangan dan pengembangan produk.  

 

 
Gambar 1. Siklus Hidup Produk 

 

1.2.2. Fase Dalam Perancangan dan Pengembangan Produk 

Perancangan dan pembuatan produk merupakan bagian yang sangat besar 

dari semua kegiatan teknik yang ada. Kegiatan perancangan dan pengembangan 

produk dimulai dengan didapatkannya persepsi tentang kebutuhan manusia, 

kemudian disusul oleh penciptaan/pengembangan ide atau konsep produk, disusul 

kemudian dengan perancangan, pengembangan, dan penyempurnaan produk 

berdasarkan hasil pengujian, kemudian diakhiri dengan pembuatan dan 

pendistribusian produk.   
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Gambar 3. Proses Pengembangan Produk Baru 

 
1. Pengembangan Ide: Ide dapat dikembangkan dari pasar, serta dari 

penelitian dan pengembangan teknologi. Identifikasi kebutuhan akan 

menghasilkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Pemilihan produk: Tidak semua ide baru harus dikembangkan menjadi 

produk baru. Sebelum ide produk baru dibuat menjadi desain 

pendahuluan, dilakukan pengujian: (a) potensi pasar, (b) kelayakan 

investasi, dan (c) kesesuaian operasi. 

3. Rancangan produk pendahuluan: proses rancangan produk terkait dengan 

pengembangan rancangan terbaik dari ide produk baru. Hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah tradeoff antara biaya, kualitas, dan performance 

produk. 

4. Pembuatan prototype: memberikan gambaran nyata terhadap rancangan 

5. Pengujian: pengujian prototype bertujuan untuk mengesahkan penampilan 

pemasaran dan teknis 

6. Rancangan produk akhir: selama tahap perancangan akhir, gambar dan 

spesifikasi produk dikembangkan sesuai dengan hasil pengujian prototype, 

perubahan-perubahan tertentu dapat digabungkan menjadi rancangan 

akhir. Jika terdapat perubahan, produk dapat diuji lebih lanjut untuk 

memastikan penampilan dan spesifikasi produk akhir, sehingga produksi 

dapat dilaksanakan. 
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1.2.3. Perancangan dan Gambar Teknik 

 Perancangan adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam 

proses pembuatan produk. Hasil perancangan dapat berupa sebuah sketsa atau 

gambar sederhana dari produk atau benda teknik yang akan dibuat. Gambar 

adalah alat penghubung atau alat komunikasi antara perancang dan pembuat 

produk, dan antara semua orang yang terlibat dalam kegiatan perancangan dan 

pembuatan. Bahkan gambar teknik adalah bahasa universal yang dipakai dalam 

kegiatan dan komunikasi antara orang-orang teknik.  

 

Gambar 2. Contoh Gambar Teknik 

 
Gambar hasil perancangan produk terdiri dari : 

a. gambar semua elemen lengkap  dengan bentuk geometrinya, dimensi, 

kekerasan/kehalusan permukaan, dan material, 

b. gambar (susunan) komponen (assembly). 

c. gambar susunan produk. 

d. spesifikasi yang memuat keterangan-keterangan yang tidak dapat dimuat 

pada gambar, dan  

e. Bill of material  

Gambar perancangan produk dapat dituangkan dalam bentuk gambar 

tradisional di atas kertas (2-dimensi) atau dalam informasi digital yang disimpan 

dalam memori komputer. Informasi dalam bentuk digital tersebut dapat di print-

out untuk menghasilkan gambar tradisional atau dapat dibaca oleh sebuah 

software ke komputer, yang mengendalikan alat produksi yang akan membuat 

produk. 



 

 PMT 1 – Modul 1 

5 

1.3. PERALATAN PRAKTIKUM 

1. Alat tulis: Kertas, Pensil, Drawing Pen, Mistar, Mall (huruf/lengkung/dll) 

2. Komputer 

3. Software CAD (Computer Aided Design) 

 

1.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Prosedur praktikum pada Modul 1 (perancangan produk), meliputi: 

1. Setiap kelompok mempelajari case study yang diberikan pada PMT 1 

2. Setiap kelompok melakukan analisa kebutuhan konsumen 

3. Setiap kelompok melakukan studi dan menggunakan kreativitas untuk 

mengembangkan ide/gagasan produk baru  

4. Setiap kelompok menentukan rancangan desain berdasarkan kebutuhan 

konsumen 

5. Setiap kelompok membuat sketsa dan gambar teknik 2D produk tersebut 

 

1.5. LUARAN MODUL 1 

Luaran yang dihasilkan Modul 1 (perancangan produk), yaitu: 

1. Gambar dan Ukuran Produk Saat Ini 

2. Gambar Teknik 2D Desain Produk 

3. Sketsa 3D Desain Produk 

 

1.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Gambar dan Ukuran Produk Saat Ini 

3.2. Gambar Teknik 2D Desain Produk 

3.3. Sketsa 3D Desain Produk 

BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa Kebutuhan Produk  

4.2. Analisa Rancangan Produk 

BAB V PENUTUP 
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MODUL 2 PENGUKURAN DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA  

MODUL 2 

ANTROPOMETRI DALAM PERANCANGAN SISTEM KERJA 

(ANTHROPOMETRI IN PRODUCT DESIGN) 

  

2.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Praktikan mampu mengetahui interaksi antar manusia, mesin, peralatan, 

bahan, maupun lingkungan kerjanya. 

2. Praktikan mampu memahami adanya sejumlah data anthropometri dan 

menggunakannya untuk perancangan / pengaturan sistem kerja. 

3. Membekali mahasiswa dengan konsep berpikir (prosedural) penganalisaan 

dan perancangan. 

4. Praktikan mampu merancang desain produk dengan data anthropometri 

menggunakan software CAD / CAM. 

 

2.2. LANDASAN TEORI 

2.2.1. ERGONOMI 

Untuk dapat menghasilkan rancangan sistem kerja yang baik perlu di kenal 

sifat-sifat, keterbatasan, serta kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam sistem 

kerja, manusia berperan sebagai sentral yaitu sebagai perencana, perancang, 

pelaksana, dan pengevaluasi sistem kerja yang bekerja secara keseluruhan agar 

diperoleh hasil kerja yang baik dan memuaskan. Ilmu yang mempelajari manusia 

beserta perilakunya didalam sistem kerja disebut ERGONOMI. 

Ergonomi ialah ilmu yang sistematis dalam memanfaatkan informasi 

mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang sistem 

kerja, dengan ERGONOMI diharapkan penggunaan proyek fisik dan fasilitas 

dapat lebih efektif serta memberikan kepuasan kerja. Dilihat dari sisi rekayasa, 

informasi hasil penelitian ERGONOMI dapat dikelompokkan dalam 4 bidang 

penelitian, yaitu : 

1. Penelitian tentang Display. 

Display adalah alat yang menyajikan informasi tentang lingkungan yang 

dikomunikasikan dalam bentuk tanda-tanda atau lambang-lambang. 
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Display terbagi menjadi dua bagian, yaitu Display statis dan Display 

dinamis. 

Display statis adalah Display yang memberikan informasi tanpa 

dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya peta. Sedangkan Display 

dinamis adalah Display yang dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya 

speedometer yang memberikan informasi kecepatan kendaraan bermotor 

dalam setiap kondisi. 

2. Penelitian Tentang Kekuatan Fisik Manusia  

Penelitian ini mencakup mengukur kekuatan / daya fisik manusia ketika 

bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus 

dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan 

aktifitas tersebut. Penelitian ini merupakan bagian dari biomekanik. 

3. Penelitian Tentang Ukuran / Dimensi Dari Tempat Kerja. 

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan ukuran tempat kerja yang 

sesuai dengan ukuran tubuh manusia, dipelajari dalam Antropometri.  

4. Peneitian Tentang Lingkungan Fisik. 

Penelitian ini berkenaan dengan perancangan kondisi lingkungan fisik dari 

ruangan dan fasilitas-fasilitas dimana manusia bekerja. Hal ini meliputi 

perancangan cahaya, suara, warna, temperatur, kelembaman, bau-bauan 

dan getaran pada suatu fasilitas kerja 

2.2.2. ANTHROPOMETRI 

Istilah Anthropometri berasal dari kata “anthro” yang berarti manusia dan 

“metri” yang berarti ukuran. Secara definitif Anthropometri dapat dinyatakan 

sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. 

Anthropometri secara luas digunakan untuk pertimbangan ergonomis dalam suatu 

perancangan (desain) produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan 

interaksi manusia. Aspek-aspek ergonomi dalam suatu proses rancang bangun 

fasilitas merupakan faktor yang penting dalam menunjang peningkatan pelayanan 

jasa produksi. Data Anthropometri yang diperoleh akan diaplikasikan secara luas 

antara lain dalam hal : 

1. Perancangan areal kerja ( work stasion, interior mobil, dll ). 

2. Perancangan peralatan kerja ( perkakas, mesin, dll ).  
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3. Perancangan produk-produk kosumtif ( pakaian, kursi, meja, dll ). 

4. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

Anthropometri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh 

manusia khususnya dimensi tubuh. Anthropometri dibagi atas dua bagian, yaitu : 

 Anthropometri statis, dimana pengukuran dilakukan pada tubuh 

manusia yang berada dalam posisi diam. 

 Anthropometri dinamis, dimana dimensi tubuh diukur dalam berbagai 

posisi tubuh yang bergerak, sehingga lebih kompleks dan lebih sulit 

diukur. 

1) Anthropometri statis 

Dimensi yang diukur pada Anthropometri statis diambil secara 

linier (lurus) dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasil pengukuran 

representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu 

terhadap berbagai individu, dan tubuh harus dalam keadaan diam. 

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh 

manusia, diantaranya : 

a). Umur  

Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai 

kira-kira berumur 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. 

Kemudian manusia akan berkurang ukuran tubuhnya saat berumur 

60 tahun. 

b). Jenis kelamin 

Pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar 

kecuali dada dan pinggul. 

c). Suku bangsa ( etnis ) 

  Variasi dimensi akan terjadi, karena pengaruh Etnis.   

d). Pekerjaan 

Selain faktor-faktor diatas, aktifitas kerja sehari-hari juga 

menyebabkan perbedaan ukuran tubuh manusia. 

2) Anthropometri dinamis 

 Terdapat tiga kelas pengukuran dinamis, yaitu : 
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a) Pengukuran tingkat ketrampilan sebagai pendekatan untuk mengerti      

keadaan mekanis dari suatu aktfitas. 

Contoh : dalam mempelajari performance atlet. 

b)  Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat bekerja. 

Contoh : jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif saat bekerja 

yang dilakukan dengan berdiri atau duduk. 

c)  Pengukuran variabilitas kerja. 

Contoh : analisis kinematika dan kemampouan jari-jari tangan dari 

seorang juru ketik atau operator komputer. 

Selain faktor-faktor diatas, masih ada beberapa kondisi tertentu 

(khusus) yang dapat mempengaruhi variabilitas ukuran dimensi tubuh 

manusia yang juga perlu mendapat perhatian, seperti : 

a) Cacat tubuh, dimana data Anthropometri disini akan diperlukan untuk     

perancangan produk bagi orang-orang cacat. 

b) Tebal / tipisnya pakaian yang harus dikenakan, dimana faktor iklim 

yang berbeda pula dalam bentuk rancangan dan spesifikasi pakaian. 

Artinya, dimensi orangpun akan berbeda dalam satu tempat dengan 

tempat yang lain. 

c) Kehamilan (pregnancy), dimana kondisi semacam ini jelas akan 

mempengaruhi bentuk dan ukuran dimensi tubuh ( untuk perempuan ) 

dan tentu saja memerlukan perhatian khusus terhadap produk-produk 

yang dirancang bagi sigmentasi seperti itu. 

2.2.3. PENGUKURAN BENTUK TUBUH 

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tubuh manusia, 

sehingga dirasakan nyaman dan menyenangkan. Terdapat 5 tingkat kenyamanan, 

yaitu :  

5- ketidaknyamanan / sakit yang tidak tetahankan. 

4- sakit yang masih bisa ditahan. 

3- sakit. 

2- kematian rasa. 

1- sensasi yang dirasakan. 

0- Tidak ada sensasi. 
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Misalnya kita akan mengukur tingkat kenyamanan suatu kursi, maka untuk 

menentukan terjadinya sensasi tersebut, terdapat 9 titik penting pertemuan antara 

badan dengan kursi yang menentukan kenyamanan, yaitu: 

A- Daun pundak ( bagian yang menonjol dari tukang belikat ). 

B- Dasar pundak. 

C- Daerah punggung yang melengkung. 

D- Daerah lengkungan pinggang. 

E- Pantat 

F- Pantat paling bawah. 

G- Pangkal paha. 

H- Pertengahan paha. 

Data Anthropometri jelas diperlukan agar suatu rancangan produk bisa 

sesuai dengan orang yang akan mengoperasikannya. Dalam kaitan ini maka 

perancang produk harus mampu mengakomodasikan dimensi tubuh yang dapat 

dipakai oleh sejumlah populasi yang besar. Sekurang-kurangnya 90-95% dari 

populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai produkharus dapat 

menggunakan dengan selayaknya. Untuk kepentingan itulah maka data 

Anthropometri diharapkan mengikuti distribusi normal. Dalam statistik, distribusi 

normal dapat diformulasikan berdasarkan harga rata-rata ( mean,  ) dan 

simpangan standarnya (standar deviatio,  ) dari data yang ada. Dari data 

tersebut kemudian dapat kemudian dapat ditetapkan “percentile”. Percentile adalh 

suatu nilai yang menunjukkan presentasi tertentu dari orang-orang yang memiliki 

ukuran di bawah atau pada nilai tersebut. Sebagai contoh, 95-th percentile akan 

menunjukkan 95% populasi akan berada pada atau di bawah nilai dari suatu data 

yang diambil. 

Beberapa pengolahan data yang harus dilakukan pada data Anthropometri 

adalah : 

1) Kecukupan data  

N’ = 
 

2

22





















 

X

XXNs

k
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Tingkat kepercayaan = 95 %, sehingga k = 1,96 ~ 2 

S = derajat ketelitian 

Apabila N’ < N, maka data dinyatakan cukup. 

2) Keseragaman data  

BKA / BKB =  ± kσ 

σ = standar deviasi 

3) Percentile  

Pada umumnya, percentile yang digunakan adalah : 

=  -1,645σ  

=  

=  + 1,645σ  

Dapat pula diberikan toleransi terhadap perbedaan yang mungkin 

dijumpai dari data yang tersedia dengan populasi yang dihadapi dalam 

merekomendasikan ukuran suatu rancangan ( allowance ). 

 

2.3. PERALATAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum tentang Anthropometri ini ada beberapa alat yang harus 

disediakan : 

1. Kursi Anthropometri. 

2. Penggaris. 

3. Flexible curve. 

4. Papan.  

5. Sandaran dan alas kursi. 

6. Alat tulis. 

7. Mistar. 

 

2.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Untuk praktikum Anthropometri prosedur pelaksanaan praktikum yang 

harus dilakukan adalah : 

1. Membagi kelompok yang terdiri 3 atau 4 orang yaitu 1 orang sebagai 

obyek penelitian dan yang lain mengukur dimensi tubuh. 

2. Mencatat data yang diukur. 
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3. Mengisi lembar pengamatan sesuai dengan pengukuran yang telah 

dilakukan. 

 

2.5. PEDOMAN PENGUKURAN DATA ANTHROPOMETRI 

2.5.1. Pengukuran Dimensi Tubuh 

1. Posisi duduk samping. 

Data yang diukur Cara pengukuran 

Tinggi duduk tegak ( tdt ) 

Ukur jarak vertikal alas duduk sampai ujung 

atas kepala. Subyek duduk tegak dengan mata 

memandang lurus ke depan dan membentuk 

sudut siku-siku. 

Tinggi bahu duduk ( tbd ) 

Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk 

sampai tulang bahu yang menonjol pada saat 

subyek duduk tegak. 

Tinggi mata duduk ( tnd ) 
Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk 

sampai mata pada saat subjek duduk tegak. 

Tinggi siku duduk ( tsd ) 

Ukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk 

sampai ujung bawah siku kanan. Subyek duduk 

dengan lengan ke atas vertikal di sisi badan dan 

lengan bawah membentuk sudut siku-siku 

dengan lengan bawah. 

Tebal paha ( tp ) 
Subyek duduk tegak, ukur jarak dari permukaan 

ke atas paha. 

Tinggi popliteal ( tpo ) 
Ukur jarak vertikal dari lantai sampai bagian 

bawah paha. 

Pantat popliteal ( ppo ) 

Ukur jarak horisontal dari bagian terluar pantat 

sampai lekukan lutut sebelah dalam. Paha dan 

kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku. 

Pantat ke lutut ( pkl ) 

Ukur jarak horisontal dari bagian terluar pantat 

sampai ke lutut. Paha dan kaki bagian bawah 

membentuk sudut siku-siku. 
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2. Posisi berdiri 

Data yang diukur Cara pengukuran 

Tinggi siku berdiri ( tsb ) 

Ukur jarak vertikal dari lantai ke titik pertemuan 

antara lengan atas dan lengan bawah. Subyek 

berdiri tegak  dengan kedua tangan tergantung 

secara wajar. 

Panjang lengan bawah  

( plb ) 

Subyek berdiri tegak tangan di samping, ukur 

jarak dari siku sampai pergelengan tangan. 

Tinggi mata berdiri  

( tmb ) 

Ukur jarak vertikal dari lantai sampai ujung mata 

bagian dalam ( dekat pangkal hidung ). Subyek 

berdiri tegak dan memandang lurus ke depan. 

Tinggi badan tegak ( tbt ) 

Jarak vertikal telapak kaki sampai ujung kepala 

yang paling atas, sementara subyek berdiri tegak 

mata memandang lurus ke depan. 

Tinggi bahu berdiri  

( tbb ) 

Ukur jarak vertikal dari lantai sampai bahu yang 

menonjol pada saat subyek berdiri tegak. 

Tebal badan ( tb ) 
Ukur jarak dari dada sampai punggung secara 

horisontal. 

 

3. Posisi berdiri dengan tangan lurus ke depan 

Data yang di ukur Cara pengukuran 

Jangkauan tangan ( jt ) 

Ukur jarak horisontal dari punggung sampai 

ujung jari tengah. Subyek berdiri tegak dengan 

betis, pantat, punggung merapat ke dinding, 

tangan direntangkan ke depan. 

 

4. Posisi duduk menghadap ke depan 

Data yang diukur Cara pengukuran 

Lebar pinggul ( lp ) 
Subyek duduk tegak, ukur jarak horisontal dari 

bagian terluar pinggul sisi kanan. 

Lebar bahu ( lb ) Ukur jarak horisontal antara kedua lengan atas, 
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Data yang diukur Cara pengukuran 

subyek duduk tegak dengan lengan atas merapat 

ke badan dan lengan bawah direntangkan ke 

depan. 

 

5. Posisi berdiri dengan kedua tangan direntangkan 

Data yang diukur Cara pengukuran 

Rentangan tangan ( rt ) 

Ukur jarak horisontal dari ujung jari terpanjang 

tangan kiri ke ujung jari terpanjang tangan 

kanan, subyek berdiri tegak dan kedua tangan 

direntangkan horisontal ke samping sejauh 

mungkin. 

 

6. Pengukuran jari tangan 

Data yang diukur Cara pengerjaan 

Panjang jari 1, 2, 3, 4, 5 (pj) 

Diukur dari masing-masing pangkal ruas jari 

sampai ujung jari, jari-jari subyek merentang 

lurus dan sejajar. 

Pangkal ke tangan ( ppt ) 

Diukur dari pangkal pergelengan tangan 

sampai pangkal ruas jari, lengan bawah sampai 

telapak tangan subyek lurus. 

Lebar jari 2, 3, 4, 5 ( lj ) 
Diukur dari sisi jari telunjuk sampai sisi luar 

jari kelingking. 

Lebar telapak tangan 
Diukur dari sisi luar ibu jari sampai sisi luar 

jari kelingking. 

 

2.5.2. Pengukuran Bentuk Tubuh  

Praktikum duduk di kursi dengan kemiringan tertentu kemudian     bentuk 

tubuh praktikan bagian belakang dicari bentuknya dengan menggunakan flexible 

curve, sehingga postur tubuh bagian belakang diperoleh. Kemudian digambar di 



 
 

 PMT 1 – Modul 2 
15 

atas papan, lalu tarik garis horisontal yang merupakan bagian bawah lutut dan beri 

nama garis tersebut garis A ( perhatikan gambar ). 

 Lakukan pengukuran-pengukuran seperti di bawah ini : 

 Tk : jarak vertikal dari garis A sampai bentuk kepala bagian belakang 

yang paling menonjol. 

 Tlh : jarak vertikal dari garis A sampai tekuk leher yang paling menonjol. 

 Tpu : jarak vertikal dari garis A sampai bentuk punggung yang paling 

menonjol. 

 Tpl   : jarak vertikal dari garis A sampai titik cekung maksimum dari 

pinggang. 

 

Sedangkan dari postur tubuh yang didapat tarik garis miring sejajar dengan 

kemiringan tubuh ( lihat gambar ) dan lakukan perhiungan-perhitungan seperti di 

bawah ini :  

 Pk : jarak antara garis B sampai bentuk kepala bagian belakang yang 

paling menonjol. 

 Plh : jarak antara garis B sampai titik leher maksimum. 

 Ppl : jarak antara garis B sampai titik cekung pinggang maksimum. 

 Ppb: jarak antara garis B sampai pantat belakang.  

 

Setelah itu tarik garis horisontal yang menyinggung garis pantat bawah. 

Garis ini disebut garis C ( lihat gambar ), kemudian lakukan pengukuran seperti di 

bawah ini : 

 Km : jarak antara garis A dan garis C sebagi kedalaman maksimum 

tempat duduk. 

 Ppt : jarak horisontal antara titik garis singgung garis c dengan pantat 

bagian belakang terluar. 
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2.5.3. Pengukuran jari tangan  

   

 

1. Putaran pergelangan tangan : ukur sudut putaran pengerak tangan dari 

posisi awas pegerakan putaran maksimum, po sisi awas pegerakan  tangan 

ditekuk ke kiri semaksimal mungkin, kemudian putar kekenan sejauh 

mungkin, total putaran adalah α =  +  

2. Cengkeraman jari tangan : ukur sudut putaran cengkeraman jari tangan, 

posisi awal jari-jari mencengkeram batang tengah kemudian diputar ke 

kanan sejauh mungkin, ( pergelangan dan lengan tangan tetap diam ), lalu 

dengan cara yang sama diputar ke kiri sejauh mungkin. 

 

2.6. LUARAN PMT 1 MODUL 2 

Luaran PMT 1 Modul  Antropometri yaitu 

1. Data dimensi tubuh manusia yang telah diolah P5, P50 dan P90 

2. Gambar produk yang sudah memiliki ukuran dimensi dengan 

menerapkan Antropometri 

 

2.7. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Pengumpulan Data Antropometri 

3.2. Pengolahan Data Antropometri 

 

 

Keterangan : 
1. Panjang tangan (A) 
2. Panjang telapak tangan (B) 
3. Lebar tangan sampai ibu jari (C) 
4. Lebar tangan sampai matakarpal (D) 
5. Ketebalan tangan sampai matakarpal (E) 
6. Lingkar tangan sampai telunjuk (F) 
7. Lingkar tangan sampai ibu jari (G) 
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BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa Uji Kecukupan dan Keseragaman 

4.2. Analisa Rancangan Produk 

BAB V PENUTUP 
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MODUL 3 PERANCANGAN PRODUK 3 DIMENSI 

MODUL 3 

PERANCANGAN PRODUK 3 DIMENSI 

MENGGUNAKAN SOLIDWORK 

(3D PRODUCT DESIGN) 

 

3.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Praktikan mampu melakukan perancangan produk menggunakan 

Solidwork 

2. Membekali mahasiswa dengan konsep berpikir (prosedural) perancangan 

gambar produk. 

3. Praktikan mampu merancang desain produk 3 dimensi dengan data 

anthropometri menggunakan software Solidwork. 

 

3.2. LANDASAN TEORI 

(Terlampir) 

 

3.3. PERALATAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum tentang ini ada beberapa alat yang harus disediakan: 

1. Komputer dengan software Solid work 

2. Alat tulis 

 

3.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Untuk praktikum perancangan produk 3D dengan Solid work, prosedur 

pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah : 

1. Membagi kelompok yang terdiri 3 atau 4 orang telah memiliki sketsa 

gambar produk yang dirancang 

2. Mengambar 3D produk dengan Solid Work, sesuai dengan ukuran dimensi 

hasil praktikum materi Antropometri 

3. Melakukan konsultasi dan asistensi tentang produk yang sudah dirancang 

dengan 3D Solid work. 
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3.5. LUARAN PMT 1 MODUL 3 

Luaran PMT 1 Modul  3D Solid Work yaitu: 

1. Gambar 3D produk dengan Solidwork 

2. Gambar produk tersebut sudah memiliki ukuran dimensi dengan 

menerapkan Antropometri 

 

3.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Pengumpulan Data 

(Terdiri dari rancangan awal) 

3.2. Pengolahan Data 

(Tahapan-tahapan pembuatan rancangan dengan 3D Solidwork, 

dan hasil rancangan) 

BAB IV ANALISA  

(Analisa hasil rancangan produk 3D dengan solidwork)  

BAB V PENUTUP 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 MODUL 3



1 
 

TUTORIAL SOLIDWORKS :  

MEMBUAT RANGKA MEJA MENGGUNAKAN WELDMENT 
oleh : Zul Fauzi, Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia – 07525008 

 

Tutorial ini akan membahas proses dan cara perancangan sebuah rangka meja 

menggunakan fasilitas weldment pada solidworks. Weldment adalah fasilitas untuk 

mempermudah desainer dalam merancang suatu konstruksi yang memiliki 

sambungan las. Yeah, karena sesuai namanya, weldment artinya las-lasan. Fasilitas 

weldment pada solidworks banyak digunakan untuk merancang rangka – rangka 

suatu komponen, seperti : rangka meja, rangka kursi, rangka bangunan, rangka 

jembatan, rangka kendaraan, rangka bogey, dsb. 

Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama merancang sebuah rangka meja 

sederhana. Yap, sederhana aja, ora sah sing angel – angel. Eh, angel tu kalo 

dimasukin ke google tranlate jadinya malaikat lhoh (trus gue musti jumpalitan sambil 

bilang wow gitu ????,,,, Hehe,, just kidding :P ) 

Rangka meja yang akan kita bikin bentuknya kurang lebih seperti ini. 

 



2 
 

Okey, kita buka solidworksnya. Tekan Ctrl+N untuk mulai menggambar. Kali ini kita 

akan menggambar part, maka pilih part > OK. 

 

Format satuan ukuran yang akan digunakan kali ini adalah MMGS (milimeter, 

gram, second). Cara mengatur format satuan ukuran ada di interface bagian pojok 

kanan bawah. 

 

Misal kita mulai dari front plane. Pilih front plane(1) > sketch(2). Walaupun 

sebetulnya pakai plane lain juga ndak papa sih.  
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Pada rectangle > pilih center rectangle. Persegi akan digambar mulai dari titik 

origin. 

 

 

Selanjutnya, pilih smart dimension, dan klik pada sisi persegi tersebut. 

 

Persegi akan dibuat memiliki panjang x lebar = 1200 x 900 mm. 

Setelah sisi persegi diklik, isikan nilai 1200 dan tekan enter. 
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Kemudian sisi satunya, cara sama persis, hanya ukuran yang dibuat 900 mm. Klik 

pada sisi tersebut dan isikan nilai 900 dan tekan enter. 

 

Persegi panjang ini akan dijadikan sebagai garis referensi untuk rangka penopang 

kayu meja bagian atas.  

 

Sekarang mulai membuat garis referensi untuk kaki – kaki. Kaki – kaki akan 

dirancang memiliki tinggi sebesar 800 mm. Sebelum itu klik exit sketch terlebih 

dahulu untuk keluar dari front plane. 
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Kemudian pada tanda panah ke bawah bagian sketch, pilih 3D sketch. 

 

Pilih line 

 

Lalu mulai menarik garis tersebut dari sudut persegi panjang. 
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Garis yang akan ditarik adalah mengarah menuju sumbu Z (ke bawah), namun 

apabila menemui kasus seperti gambar berikut, yaitu justru garis tidak mau 

mengarah ke sumbu Z tetapi malah mengarah menuju sumbu X maupun Y karena 

koordinat origin pada posisi XY, maka cara mengatasinya adalah dengan tekan 

tombol TAB pada keyboard sampai titik origin berada pada posisi XZ atau YZ. 

 

Maka titik origin telah berada pada posisi YZ, dan garis tegak lurus terhadap sumbu 

X dapat dibuat. 

 

Selanjutnya, pilih smart dimension, dan klik pada garis tersebut 

 

Garis tersebut akan dibuat memiliki panjang 800 mm. 
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Setelah garis diklik, isikan nilai 800 dan tekan enter. 

 

Buat garis pada 3 sudut yang tersisa, dan jangan diberi ukuran. 
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Kita cukup menyamakan panjangnya dengan relation. Caranya, tekan Ctrl dan klik 

keempat garis untuk referensi kaki rangka meja tersebut, dan pastikan garis dengan 

panjang 800 mm tadi adalah garis yang terakhir diklik. Kemudian pada properties, 

pilih equal.  

 

Maka ketiga garis tanpa ukuran tersebut akan berubah ukuran menjadi 800 mm. 
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Exit 3D sketch dengan klik pada tombol exit seperti gambar berikut. 

 

Kemudian kita akan sambung bagian bawah rangka meja dengan batang yang biasa 

dipakai untuk tempat meletakkan kaki. 

Pada tab feature > pilih reference geometry > plane 

 

Expand(1) > pilih front plane(2) > misal palang tempat kaki jaraknya 600 mm dari 

rangka atas(3) > centang pada flip untuk membuat plane baru berada di bagian 

bawah rangka meja(4) > OK(5). 
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Klik kiri/kanan pada plane yang telah dibuat tadi(1) > sketch(2). 

 

Pada tab sketch > pilih convert entities. 

 

Klik pada garis 1 & 2, lalu OK. 
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Kemudian pilih line 

 

Lalu buatlah garis melintang di antara 2 garis hasil convert entities yang telah dibuat 

tadi seperti gambar berikut. 

 

Exit sketch. 

 

Garis – garis referensi rangka meja telah selesai dibuat, selanjutnya kita akan mulai 

melakukan perancangan rangka meja. 
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LANJUT KE WELDMENTS 
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Pada tab – tab di bawah command (1) > klik kanan dan centang pada 

weldments(2) jika tab weldments belum ada. 

 

Pada tab weldments > pilih structural member. Kita akan mulai membuat 

rangkanya. 

 

Pada structural member, pilih standar baku batang yang digunakan, misal ISO (1) 

> pilih jenis batang, misal batang kotak/square (2) > pilih ukuran batang, misal 

40x40x4 mm (3), kemudian klik pada garis a dan b (4a&4b), dan jangan klik 

centang/OK dulu. 
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Selanjutnya, pilih new group(1) > klik garis c(2a) > klik garis d(2b) > centang/OK (3). 

 

Kembali pada tab weldments > pilih structural member. Kita akan mulai membuat 

kaki – kaki. 

 

Cara sama dengan pembuatan rangka penopang, hanya saja kali ini memakai 

ukuran yang lebih kecil, yaitu : 30x30x2,6 mm. Pilih standar ISO(1) > pilih jenis 

batang, misal sama dengan sebelumnya, yaitu square(2) > atur ukurannya, yaitu : 

30x30x2,6 mm(3) > kemudian klik garis e,f,g,h (4a-4d) > centang/OK(5). 
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Kembali pada tab weldments > pilih structural member. Kita akan membuat 

bridge, atau batang penghubung yang biasa digunakan untuk tempat kaki selonjoran 

sekaligus berfungsi sebagai penguat kaki-kaki meja agar tidak mleyot. 

 

Sama dengan langkah sebelumnya, pilih standar ISO(1) > pilih jenis batang, kali ini 

menggunakan pipa silindris(2) > atur ukurannya, pipa ini pakai ukuran 

26,9x3,2mm(3) > klik garis i (4a) > klik garis j (4b), dan jangan klik centang/OK dulu. 

 

Pilih new group(1) > klik garis k(2) > centang/OK(3). 
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Dan berikut adalah wujud rangka meja yang telah dibuat. 

 

Namun rangka tersebut masih belum jadi, karena sambungan antar batang masih 

belum menyatu dengan baik, seperti gambar berikut. 

  

Maka dari itu perlu dilakukan pemotongan (trim). 
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Pada tab weldments > pilih trim/extend. 

 

Bagian yang akan dipotong pertama – tama adalah keempat kaki meja. Keempat 

kaki tersebut menembus rangka penopang atas. 

 

Pada corner type, pilih end butt(1) > klik kaki meja(2) > klik salah satu batang 

penopang(3) > centang/OK(3). 

 

Berikut adalah batang kaki meja yang telah dipotong. Lakukan pada ketiga kaki yang 

lain. 
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Kemudian kita akan menyatukan keempat batang pada rangka penopang atas 

menjadi 1. Bagian yang akan disatukan adalah bagian berikut. Keempat bagian itu 

masih belum menyatu dengan baik. 

 

Pada tab weldments > pilih trim/extend. 

 

Pada corner type, pilih end mitter(1) > klik pada masing – masing batang 

penopang yang masih belum menyatu (2&3) > > centang/OK(4).  
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Dan berikut adalah batang penopang yang telah menyatu dengan baik. 

 

Lakukan pemotongan pada 3 sektor yang tersisa. 

 

Bagian lain yang masih belum menyatu dengan baik adalah keempat ujung bridge. 

Sedangkan batang tengah yang menghubungkan bridge tersebut telah menyatu, 

sehingga hanya tersisa keempat ujung saja yang harus dipotong(trim), seperti 

ditunjukkan gambar berikut. 
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Pada tab weldmens > pilih trim/extend. 

 

Pada corner type, pilih end trim(1) > klik batang melintang(2) > klik kedua kaki 

meja(3) > centang/OK(4). 

 

Lakukan hal yang sama terhadap kedua sektor yang tersisa. 

 

Jangan lupa simpan pekerjaan anda, klik rebuild(1) > save (2). 
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Kemudian, berilah plat penguat pada sudut sambungan. Pada tab weldments, pilih 

gusset. 

 

klik face pada masing – masing batang yang berpotongan(1) > pilih geometri 

segitiga(2) > atur dimensi plat penyangga tersebu, misal 40x40mm(3) > pilih tengah 

(4) > atur ketebalan plat penyangga tersebut, misal 3 mm(5) > pada location, pilih 

tengah(6) > centang/OK(7). 

 

Lakukan hal yang sama pada sudut antara kaki meja dengan penopang hingga 

terbentuk seperti gambar berikut. 
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Lakukan hal yang sama pada ketiga sambungan yang tersisa hingga semua 

sambungan pada rangka atas memiliki plat penyangga, seperti ditunjukkan gambar 

berikut. 

 

Sekarang mulai mengelas. 

Bagian – bagian yang harus dilas antara lain bagian – bagian yang ditunjukkan 

gambar berikut, terdiri dari sektor A dan sektor B. 

 

Ada 4 bagian pada sektor A yang harus dilas. setiap bagian tersebut terdiri dari 3 

sambungan ditambah gusset. Dan ada 6 bagian pada sektor B yang harus dilas, 

namun tiap bagian pada sektor B tersebut hanya 1 sambungan tanpa gusset. 
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SEKTOR A 

Kita mulai pengelasan di sektor A. Pertama sambungan pada rangka penopang. 

Sebelumnya, pastikan toolbar fillet bead ada pada tab weldments. 

 

Jika belum ada, buka customize. 

 

Pada customize, masuk tab command(1) > pilih weldments(2) > lalu drag fillet 

bead ke interface solidworks(3) > OK(4). 
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Sekarang, klik fillet bead tersebut. 

 

Pilih full length(1) > atur radius las-lasan, misal 3 mm dan centang tangent 

propagation(2) > klik permukaan batang (3) > klik permukaan batang(4) > centang 

add weld symbol(5) > centang/OK(6). 

 

Selanjutnya,bagian gusset pada penopang. Klik fillet bead. 
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Kemudian pilih full length(1) > atur radius las-lasan, misal 2 mm dan centang 

tangent propagation(2) > klik 2 face pada penopang(3) > klik 2 face pada gusset 

(4) > centang add weld symbol(5) > centang/OK(6). 

 

Selanjutnya, kaki meja. Klik fillet bead. 

 

Pilih full length(1) > atur radius las-lasan, misal 3 mm klik full penetration dan 

centang tangent propagation(2) > klik 2 face pada penopang(3) > klik 2 face pada 

gusset (4) > centang add weld symbol(5) > centang/OK(6). 
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Selanjutnya, gusset pada kaki meja. Klik fillet bead. 

 

Pilih full length(1) > atur radius las-lasan, misal 2 mm dan centang tangent 

propagation(2) > klik 2 face, 1 pada penopang, 1 lagi pada kaki meja (3) > klik 2 

face pada gusset (4) > centang add weld symbol(5) > centang/OK(6). 

 

Selanjutnya, gusset pada kaki meja satunya. Klik fillet bead. 
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Pilih full length(1) > atur radius las-lasan, misal 2 mm dan centang tangent 

propagation(2) > klik 2 face, 1 pada penopang, 1 lagi pada kaki meja (3) > klik 2 

face pada gusset (4) > centang add weld symbol(5) > centang/OK(6). 

 

Berikut adalah hasil las-lasan yang telah terbentuk. 
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Lakukan hal yang sama pada 3 bagian tersisa pada sektor A 
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SEKTOR B 

Klik fillet bead 

 

Kemudian pilih full length(1) > atur radius, misal 3 mm dan centang tangent 

propagation(2) > pada face 1, pilih face pada kaki meja(3) > pada face 2, pilih 

batang bridge(4) > centang pilihan add weld symbol > centang/OK(5). 
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Klik fillet bead 

 

Sekarang memberikan sambungan las pada batang melintang pada bridge. Pilih full 

length(1) > atur radius las , misal 4 mm dan centang tangent propagation(2) > 

pada face 1 pilih batang bridge yang terhubung dengan kaki meja(3) > pada face 2 

pilih batang melintang pada bridge tersebut(4) > centang pada add weld symbol > 

centang/OK(5). 

 

Berikut adalah wujud las-lasan yang telah dibentuk. 
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Lakukan hal yang sama pada keempat bagian di sektor B yang tersisa. 

 

Kemudian kita tentukan materialnya, pada tree, klik kanan pada material(1) > edit 

material(2). 
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Misal, material yang digunakan adalah aluminium campuran(1) > misal pilih 

aluminium 1060-H16(2). Spesifikasi material pun sudah tertera di gambar berikut. 

Klik apply(3) dan close(4). 

 

Sekarang kita ukur berapa massa dari rangka meja ini. Masuk pada tab evaluate > 

pilih mass properties. 
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Rangka meja ini memiliki massa 10313,53 gram (10,3 kg). 
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Nah, sekarang rangka meja anda telah jadi. 

 

Sekian tutorial kali ini. Silakan memberikan masukan melalui 

zero_seven82@ymail.com untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya 

wassalamu’alaikum... 

 

mailto:zero_seven82@ymail.com
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MODUL 4 KARAKTERISTIK MATERIAL 

MODUL 4 

KARAKTERISTIK MATERIAL 

(ENGINEERING MATERIAL CHARACTERISTIC) 

 

4.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan: 

1. Memahami pentingnya material teknik dalam konsep perancangan produk 

2. Mampu mengidentifikasi jenis, sifat dan karakteristik material kayu 

3. Mampu membuat alternatif pilihan material yang akan digunakan dalam 

perancangan produk  

 

4.2. LANDASAN TEORI 

Material adalah sesuatu yang disusun/dibuat oleh bahan. Material/bahan 

teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang 

banyak di gunakan untuk kebutuhan keperluan dunia teknik atau industri 

Berdasarkan wujudnya material/bahan teknik dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1) Padat 

Berbentuk masif, relatif tetap, ikatan kuat (contoh: logam, keramik, 

plastik, kaca, karet, kayu, dll). 

2) Cair 

Bentuknya mengikuti bejana, ikatan lemah (contoh: pelumas, air, bensin, 

solar, bahan kimia lain). 

3) Gas 

Bentuknya mengikuti bejana, tidak terlihat (contoh: oksigen, CO2, asitelin, 

hidrogen, dll). 

Ilmu material/bahan merupakan pengetahuan dasar tentang struktur, sifat-

sifat dan pengolahan bahan. Secara umum penggolongan material dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Logam  

Memiliki sifat: kuat, ulet, mudah dibentuk dan bersifat penghantar panas 

dan listrik yang baik. Ada dua jenis logam, yaitu:  
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a. Ferrous (misal: besi cor, baja, dll) 

b. Non-Ferrous (misal: tembaga, alumunium, perunggu, dll)  

2. Non-Logam 

Terdapat beberapa jenis material non-logam, yaitu: 

a. Keramik memiliki sifat keras, getas dan penghantar panas dan listrik 

yang buruk. 

b. Polimer memiliki sifat kerapatan rendah, penghantar panas dan listrik 

buruk, serta mudah dibentuk. 

c. Komposit merupakan gabungan dari dua bahan atau lebih yang 

masing-masing sifat tetap.  

Penggolongan material dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Penggolongan Material 

 

Setiap material memiliki sifat. Beberapa sifat material antara lain: 

a. Sifat listrik (daya hantar atau conductivity). 

b. Sifat kimia (segregasi, ketahanan korosi). 

c. Sifat fisik (massa jenis, struktur). 

d. Sifat teknologi (mampu mesin, mampu keras). 

e. Sifat magnetik (permeabilitas, histeresis). 

f. Sifat thermal (panas jenis pemuaian, konduktifitas). 

g. Sifat mekanik (kekuatan, kekerasan, nilai impak, dll). 
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4.2.1. Material Teknik dalam Desain Produk 

Ilmu material teknik penting untuk dipelajari oleh ahli teknik. Beberapa 

alasan yang dapat menjawab pertanyaan terkait seberapa penting material teknik 

adalah sebagai berikut: 

a. Seorang ahli teknik dituntut untuk merancang suatu produk. 

b. Seorang ahli teknik dituntut untuk membuat suatu produk 

c. Seorang ahli teknik harus memilih bahan dalam pembuatan atau perbaikan. 

d. Tuntutan ekonomik (optimasi antara fungsi dan harga) 

Dalam merancang/mendesain sebuah produk pasti terdapat persyaratan 

atau permintaan, salah satunya terkait dengan sifat dari produk yang ingin di buat. 

Sehingga material menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Hubungan 

material dengan desain sebuah produk ditunjukkan dalam gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Diagram Desain Produk 

 

4.2.2. Pemilihan Material 

Pemilihan material untuk berbagai macam aplikasi pada awalnya sangat 

tergantung kepada suatu proses yang dinamakan pemilihan material. Pemilihan ini 

biasanya didasari oleh beberapa persyaratan yang harus dilewati, diantaranya: 

1. Material tersebut harus mampu memenuhi persyaratan fisik dan mekanik 

2. Material tersebut mudah untuk dibentuk ataupun dipabrikasi. 

3. Material yang dapat diproses tersebut haruslah memiliki nilai ekonomis. 
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Untuk pemilihan material yang akan digunakan, beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu: fungsi (function), batasan (constraints), tujuan (objective), dan 

variabel bebas (free variables). Gambar 3 akan menyajikan tahapan pemilihan 

material. 

 

Gambar 3. Diagram Tahapan Pemilihan Material 

 

Dalam Gambar 2 dapat diketahui bahwa material dan proses menjadi 

sebuah pilihan yang harus dipertimbangkan dan akan mempengaruhi keputusan 

desain. Terkait dengan material dan proses, Gambar 4 akan menyajikan hubungan 

keduanya hingga menghasilkan sebuah spesifikasi produk.  

 

 

Gambar 4. Diagram Pemilihan Proses dan Material 
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Pemilihan material yang digunakan akan mempengaruhi proses yang dapat 

dilakukan. Tahapan proses dari material disajikan dalam Gambar 5 berikut.  

 

Gambar 1.5. Tahapan Proses Material 

 

4.3. PERALATAN DAN BAHAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum tentang ini ada beberapa alat dan bahan yang harus 

disediakan: 

Alat: 

1. Komputer 

2. software Solid Work 

3. Alat/Perlengkapan tulis 

Bahan: Referensi / Studi Pustaka, observasi/riset pasar 

 

4.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Prosedur pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah: 

1. Melakukan studi/kajian terhadap material dari kayu mengenai: 

a. Sifat material (fisik, mekanik) 

b. Karakteristik teknis 

c. Macam penggunaan 

d. Gambar 

e. Harga 

Untuk material: Kayu Mahoni, Kayu Jati, Kayu Ek/Oak, MDF, Triplex 
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2. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan setiap jenis material 

berdasarkan hasil studi 

3. Membuat alternatif pilihan material untuk rancangan produk tiap 

komponen 

 

Format Kajian Material 

No 
Jenis 

Material 

Sifat/ 
karakteristik 

material 
Penggunaan Harga Gambar 

1 Jenis material 
yang dikaji 
(kayu solid 
jati, 
mahogany, 
particle board, 
dll) 

Sifat fisik / 
mekanis dari 
material 
tersebut, 
maupun 
karakteristik 
lainnya 

Material ini 
dapat 
digunakan 
untuk apa saja 

Harga 
material 
yang ada 
di pasaran 
(harga 
material & 
harga 
geram) 

Cantumkan 
gambar jenis 
material tsb 

2      

 

4.5. LUARAN MODUL 4 

Luaran PMT 1 Modul  4 (Karakteristik Material) yaitu: 

1. Referensi Sifat, Karakteristik, dan Harga Material kayu 

2. Gambar rancangan produk dengan alternatif pilihan material 

 

4.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

(Studi Jenis Material kayu beserta spesifikasi/karakteristik) 

BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa keunggulan dan kelemahan Material 

4.2. Analisa Pemilihan Material pada Desain Produk 

BAB V PENUTUP 
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MODUL 5 SIMULASI PRODUK - UJI TEKAN/TARIK 

MODUL 5 

SIMULASI PRODUK - UJI TEKAN/TARIK MATERIAL 

MENGGUNAKAN SOLIDWORK 

(PRODUCT AND MATERIAL TESTING SIMULATION) 

 

5.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan: 

1. Praktikan mampu melakukan simulasi material produk menggunakan 

Solidwork 

2. Praktikan mampu melakukan simulasi uji tekan / tarik produk 

menggunakan Solidwork 

3. Praktikan mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil simulasi produk 

tersebut. 

 

5.2. LANDASAN TEORI 

(Terlampir) 

 

5.3. PERALATAN DAN BAHAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum ini ada beberapa alat dan bahan yang harus disediakan: 

1. Komputer 

2. software Solidwork 

3. Alat tulis 

 

5.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Untuk praktikum perancangan 3D produk dengan Solid Work,  prosedur 

pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah : 

1. Membagi kelompok yang terdiri 3 atau 4 orang telah memiliki gambar 

produk 3 Dimensi dengan Solidwork 

2. Melakukan simulasi material dan uji tekan/tarik  untuk produk yang 

dirancang menggunakan Solidwork 
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3. Melakukan konsultasi dan asistensi tentang hasil simulasi produk (material 

& Uji tekan/tarik) produk yang sudah dirancang dengan 3D Solidwork. 

 

5.5. LUARAN MODUL 5 

Luaran PMT 1 Modul  5 (Simulasi Produk) yaitu: 

1. Hasil Simulasi terdiri dari simulasi  material dan Hasil Uji 

Tekan/tarik 3D produk dengan Solidwork 

2. Evaluasi dan analisa hasil simulasi tersebut 

 

5.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Tahapan simulasi aplikasi material pada solidwork 

3.2. Uji Tekan/Tarik 

BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa Hasil Uji Tekan/Tarik 

4.2. Hasil Rancangan Akhir 

BAB V PENUTUP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

MODUL 5 
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 TUTORIAL SOLIDWORKS : STRESS  ANALYSIS PADA RANGKA MEJA 
oleh : Zul Fauzi, Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia – 07525008 

 

Pada tutorial sebelumnya di sini (http://www.mediafire.com/view/?kd4edd9741v3zj5) 

kita sudah belajar bersama tentang cara merancang sebuah rangka meja 

menggunakan fasilitas weldments pada solidworks. Berikut adalah wujud dari 

rangka meja tersebut. 

 

Dalam merancang sebuah benda, alangkah baiknya sebelum benda tersebut dibuat 

nyata, diprediksi terlebih dahulu kualitas/performa dari benda tersebut. Apakah ia 

mampu menerima beban tertentu, apakah rancangan benda tersebut sudah baik, 

apakah benda tersebut aman, dsb. 

  

http://www.mediafire.com/view/?kd4edd9741v3zj5
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Untuk memperdiksi kualitas/performa dari benda yang telah dirancang sebelum 

dibuat secara nyata, maka dilakukanlah analysis. Rangka meja yang telah dibuat 

akan dilakukan proses static analysis pada solidworks. 

Oke, kita buka solidworksnya. Tekan Ctrl+O untuk membuka rangka meja yang 

telah dibuat sebelumnya dan open. 

Pada solidworks, analisa dilakukan pada tab simulation, apabila tab tersebut belum 

ada, maka masuk ke add-ins. 

 

Centang kedua button pada solidworks simulation dan OK. 
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Sebelum melakukan proses analisa, terlebih dahulu gusset(plat penyangga) dan 

fillet bead(las-lasan) yang ada kita supress terlebih dahulu, karena kedua 

komponen tersebut sebetulnya adalah komponen yang ditambahkan ke benda yang 

telah dirancang dan dilakukan proses analisa. Proses analisa tidak memerlukan 

gusset maupun fillet bead tersebut. Itu hanya proses finishing saja. Hanya saja pada 

tutorial sebelumnya proses perancangan gusset dan fillet bead sengaja ditunjukkan 

agar dapat dimengerti proses perancangannya. 

Blok semua gusset dan fillet bead dengan cara klik kiri pada gusset pertama, 

kemudian tekan Shift+klik kiri pada fillet bead terakhir, maka semua gusset dan 

fillet bead akan terpilih, kemudian tekan Ctrl+klik kanan dan pilih supress, maka 

gusset dan fillet bead akan terabaikan. Fillet bead dapat dimunculkan lagi dengan 

cara yang sama, kemudian pilih unsupress. 

 

Maka fillet bead dan gusset akan hilang untuk sementara. 
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Pada tab simulation > masuk ke new study. 

 

Analisa kali ini adalah analisa tentang gaya mekanis yang bekerja pada komponen 

yang diam (statis), maka analisa yang kita pilih static(1) > OK(2). 

 

Selanjutnya pilih material rangka yang akan digunakan. 
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Misalkan material yang akan digunakan adalah aluminium campuran (alloy) 1060-

H16. Spesifikasi material dapat dilihat pada kotak dialog material tersebut. Setelah 

dipilih, kemudian apply dan close. 

 

Kemudian pada fixtures advisor > pilih fixed geometry/tumpuan mati, karena meja 

ini diam dan bagian yang menjad tumpuan adalah bagian alas keempat kaki meja. 

 

  



 
 

6 
 

Klik pada keempat joint pada alas kaki meja, joint tersebut berupa lingkaran 

berwarna coklat tua. Kemudian tekan ENTER. 

 

Selanjutnya pada external loads advisor > pilih force. 
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Pilih beam dan klik keempat batang (batang a,b,c,d)(1) > untuk arah gaya, pilih 

salah satu tepian(edge) pada kaki meja(2) > pilih arah gaya(3) > isikan besar gaya, 

misal 1200N (1200N = 122,4 kgf)(4) > Pastikan anak panah berwarna ungu 

menunjuk ke arah –Z(ke bawah) dengan mencentang reverse direction, karena 

beban berada di atas meja, maka arah gaya pasti ke bawah(5) > OK(6). 

 

 

Masih pada external load advisor, pilih gravity agar kondisi simulasi pembebanan 

seolah – olah berada pada kondisi nyata dengan pengaruh gravitasi bumi. 
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Pada gravity, pilih plane yang sejajar dengan permukaan atas rangka meja, pada 

proyek ini, plane tersebut adalah front plane(1) > isikan nilai percepatan gravitasi, 

yaitu 9,8 m^2/s(2) > pastikan tanda panah arah gravitasi menunjuk ke arah –Z (ke 

bawah) dengan pengaturan pada reverse direction(3) > OK(4). 

 

Setelah semua persiapan selesai, klik RUN dan tunggu hingga proses perhitungan 

selesai. 

 

Klik kanan pada result dan munculkan factor of safety. 
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Pada factor of safety > pilih all dan automatic untuk informasinya(1) > next(2). 

 

isikan 1 pada multiplication factor. Nilai 1 adalah patokan standar dari factor of 

safety. Jika pada hasil analisa nanti kurang dari 1 maka tidak aman, jika lebih dari 1 

maka aman. 

 

Pilih factor of safety distribution(1) > dan pastikan nilainya 1 (2) > OK(3). 
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Klik kanan pada result sekali lagi, dan pilih define beam diagrams, untuk 

mengetahui tegangan geser pada rangka meja tersebut. 

 

Langsung pilih all(1) > OK(2). 
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Hasil analisa kali ini ada 4 macam, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Tegangan (stress) 

 

Adalah kumpulan gaya(force) pada suatu permukaan benda. Semakin sempit luasan 

permukaan namun gaya tetap, maka tegangan semakin besar. Tegangan terbesar 

ditunjukkan pada gradasi warna paling merah, terkecil adalah paling biru. 

Sedangkan area dengan tegangan sedang adalah area dengan warna kuning-hijau-

biru muda. 

Pada rangka meja ini, tegangan terbesar senilai 50,55 KN/m^2 terjadi pada 

sambungan antara ujung keempat kaki meja yang terhubung dengan rangka 

penopang bagian atas, tegangan terkecil senilai 1,27 KN/m^2 terjadi pada batang 

tempat kaki selonjoran, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 
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Perubahan Bentuk (Displacement) 

 

Displacement adalah perubahan bentuk pada benda yang dikenai gaya. Dalam hal 

ini, melengkung. Bagian yang paling melengkung dari rangka meja ini adalah daerah 

berwarna paling merah sebesar 2,25 mm pada batang penopang, dan bagian yang 

paling lurus adalah bagian yang paling berwarna biru sebesar 0,19 mm pada batang 

tempat kaki selonjoran, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

Melengkungnya benda ini terjadi apabila beban 1200 N diletakkan di atas meja 

secara tiba – tiba. Sehingga jika diletakkan pelan – pelan maka rangka meja tetap 

tidak akan melengkung 
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Faktor Keamanan (Factor of Safety/FOS/SF) 

 

Adalah patokan utama yang digunakan dalam menentukan kualitas suatu produk. 

Patokannya, jika nilai FOS minimal kurang dari 1, maka produk tersebut kulitasnya 

jelek, tidak aman untuk dikonsumsi, cenderung membahayakan, sebaliknya juka 

nilai FOS lebih dari 1 (biasanya antara 1 – 3) maka produk tersebut berkualitas baik, 

aman dan layak dikonsumsi.  

Namun apabila nilai FOS minimal mencapai 3 digit atau lebih (misal 100 atau lebih) 

maka produk tersebut aman, berkualitas baik namun harganya sangat mahal dan 

cenderung berbobot besar, karena material yang digunakan terlalu banyak.  

Pada rangka meja ini, nilai FOS terkecil adalah 2,08 yang berarti rangka meja ini 

aman diberi beban statis sebesar 1200 N (122,4 kgf). Nilai FOS terkecil ada pada 

area merah, yaitu pada rangka penopang dan keempat kaki meja. Sedangkan nilai 

FOS terbesar berada pada batang tempat kaki selonjoran, sebesar 82,62. Berikut 

adalah nilai FOS pada rangka meja berikut. 
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Tegangan Geser (Shear Force) 

 

Adalah tegangan yang horizontal dengan permukaan benda. Tegangan geser 

kurang lebih seperti ban mobil yang menggelinding di permukaan aspal. Ketika ban 

mobil menggelinding, itu akan menekan permukaan aspal secara horizontal, 

sehingga aspal menerima gaya dan mengalami tegangan. 

Pada rangka meja ini, tegangan geser terjadi akibat gaya 1200 N yang menuju arah 

Z membuat kaki – kaki mengalami deformasi. Deformasi ini membuat tekanan pada 

permukaan batang kaki – kaki muncul sehingga timbul gaya geser. Gaya geser 

terbesar pada rangka meja ini adalah sebesar 115 N (11,7 kgf) pada keempat kaki 

pada arah X dan –X (warna merah dan biru), dan gaya geser terkecil adalah sebesar 

0,000023 N (0.000002345 kgf) pada batang tempat kaki selonjoran (warna hijau). 
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Keempat hasil analisa ini dapat disimulasikan. Untuk melihatnya, klik kanan pada 

setiap hasil analisa tersebut dan klik animate. 

 

Misal kita ingin melihat simulasi dari stress. Klik kanan pada stress > animate 

 

Selanjutnya, untuk menyimpan hasil analisa dalam 1 dokumen, pilih report. 
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Pada report options, isilah data – data yang diperlukan saja, kemudian publish. 

 

Tunggulah hingga proses pembuatan dokumen selesai. Dokumen akan disimpan 

dalam format microsoft word. 
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Berikut adalah dokumen dari seluruh hasil analisa yang telah dibuat. Dokumen dapat 

diedit dan diberi tambahan jika diperlukan. 

 

Kemudian rebuild dan simpanlah pekerjaan anda. 

 

Dan simpanlah dokumen tersebut ke direktori yang aman dan mudah diingat. 

---------------------------- 

Sekian tutorial kali ini. Silakan memberikan masukan melalui 

zero_seven82@ymail.com untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya 

wassalamu’alaikum... 

 

 

mailto:zero_seven82@ymail.com
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P1

S1 S2

C1 C2 C4C3 C5

MODUL 6 BILL OF MATERIAL 

MODUL 6 

BILL OF MATERIAL (BOM) 

 

6.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Memahami konsep Bill of Materials (BOM) dan kegunaannya 

2. Memahami tipe-tipe Bill of Materials dan karakteristiknya 

3. Memahami cara penyusunan Bill of Materials suatu produk 

 

6.2. LANDASAN TEORI 

6.2.1. Pengertian 

Struktur produk atau Bill of Materials (BOM) berisi informasi mengenai 

semua material, komponen, dan sub-assembly yang dibutuhkan untuk 

memproduksi tiap item akhir. Selain itu, BOM juga menunjukkan suatu struktur 

yang menggambarkan urutan langkah dalam pembuatan produk. Struktur tersebut 

terdiri atas level-level dimana tiap level merupakan tahapan tertentu dalam proses 

pembuatan produk. Raw material adalah level yang terendah, sedangkan item 

akhir adalah level yang tertinggi. 

Bill of Materials biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar/chart yang 

terdiri dari produk, subassembly, dan komponen, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. BOM digunakan pada manufaktur diskrit, yang pada proses 

manufakturnya kuantitas selalu diukur dalam unit diskrit (pieces). Bill of 

Materials digunakan dalam beberapa hal, seperti: requirements planning, 

assembly, computer aided design (CAD), dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bill of Materials 
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6.2.2. Kegunaan 

Bill of Materials memiliki beberapa kegunaan: 

Kegunaan secara garis besar: 

1. Mengetahui berapa jumlah item penyusun suatu produk akhir 

2. Memberikan rincian mengenai komponen apa saja yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan suatu produk. 

Kegunaan BOM secara spesifik: 

1. Untuk menghitung biaya produk dan harga jual, sehingga diketahui 

laba dari hasil penjualan produk. 

2. Menentukan komponen-komponen mana saja yang harus dibuat 

sendiri atau dibeli (make or buy decision) 

 

6.2.3. Jenis - Jenis 

Bill of Materials (BOM) berdasarkan pembuat dan fungsinya, terdiri dari: 

1. Engineering BOM 

Daftar seluruh item yang dibutuhkan untuk membangun produk 

tertentu. 

 

Gambar 2 Contoh Engineering BOM 

2. Manufacturing BOM 

Daftar seluruh item produk tetapi menggambarkan juga urutan yang 

diperlukan untuk membuat produk tersebut. 
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Gambar 3 Contoh Manufacturing BOM 

3. Planning BOM 

Jenis BOM ini tidak menggambarkan struktur suatu produk tertentu, 

melainkan struktur kelompok item tertentu untuk mempermudah 

peramalan dan perencanaan item. 

Manufacturing BOM berdasarkan levelnya terdiri dari tiga tipe : 

1. Single-level Bill of Materials 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan sebuah induk dengan 

level komponen-komponen penyusunnya, baik part maupun assembly. 

Gambar 4 menunjukkan contoh Single-level Bill of Material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Contoh Single-level Bill of Material 
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2. Multilevel Bill of Materials 

Digunakan untuk menggambarkan struktur produk yang lengkap dari 

level 0 (paling atas) sampai level paling bawah. Gambar 5 

menunjukkan contoh Multilevel Bill of Material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 5 Contoh Multilevel Bill of Material 

3. Summarized Bill Of Materials 

Mendaftar setiap item satu kali dan menyebutkan jumlah total setiap 

item penyusun produk. Tidak menyebutkan hubungan urutann 

perakitannya. Gambar 6 menunjukkan contoh Summarized Bill of 

Material. 

 

Gambar 6 Contoh Multilevel Bill of Material 
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6.3. PERALATAN DAN BAHAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum ini ada beberapa alat yang harus disediakan: 

1. Komputer 

2. Software visio 

3. Software QS 

 

6.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah : 

START

Input

1. Teori Bill Of Materials
2. Data Komponen produk

(nama komponen & jumlah)

Penyusunan Bill of Materials
Produk per part

END

 

Gambar 7. Prosedur Pelaksanaan Praktikum 

 

6.5. LUARAN MODUL 6 

Luaran PMT 1 Modul  6 (BOM) yaitu: 

1. Bill of Materials produk per part 

2. Nama-nama dan jumlah komponen yang dibutuhkan untuk membuat 

suatu produk 

MODUL 6
Bill Of Materials

Bill of Materials 
Produk per part

Teori
Bill Of Materials
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6.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Rancangan Produk dan Komponen 

3.2. Hasil BOM 

BAB IV ANALISA  

(Analisa BOM) 

BAB V PENUTUP 
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MODUL 7 PEMBUATAN PROTOTIPE 

MODUL 7 

PEMBUATAN PROTOTIPE 

(PROTOTYPING) 

 

7.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan: 

1. Memahami manfaat dan kegunaan prototipe dalam sebuah rangkaian 

proses perancangan dan pengembangan produk 

2. Mengerti cara penggunaan 3D printing dalam pembuatan prototype 

3. Mampu membuat suatu prototype dari produk yang telah dirancang 

sebelumnya 

 

7.2. LANDASAN TEORI 

7.2.1. Prototyping 

Pengembangan produk hampir selalu membutuhkan pembuatan dan 

pengujian prototype. Prototype merupakan sebuah penaksiran produk melalui satu 

atau lebih dimensi yang menjadi perhatian. Pembuatan prototype memberikan 

gambaran nyata terhadap rancangan, sedangkan pengujian prototype bertujuan 

untuk mengesahkan penampilan pemasaran dan teknis. 

Tipe-tipe prototipe 

Prototype dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Dimensi yang 

pertama membedakan antara prototype fisik dan prototype analitik.  

a. Prototype fisik  

Prototipe fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk 

memperkirakan produk. Aspek-aspek dari produk yang diminati oleh 

tim pengembangan secara nyata dibuat menjadi suatu benda untuk 

pengujian dan percobaan.  Contoh prototype fisik meliputi model yang 

tampilannya seperti produk. 

b. Prototype Analitik  

Prototipe analitik menampilkan produk yang tidak nyata, biasanya 

ditampilkan secara matematis. Contoh protoyipe analitik diantaranya 
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simulasi komputer, sistem persamaan penulisan pada kertas komputer, 

dan model computer geometric tiga dimensi. 

 

Dimensi yang kedua adalah mengenai tingkatan dimana sebuah prototype ada 

yang menyeluruh dan ada pula yang terfokus. 

a. Prototype menyeluruh  

Prototipe menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua 

atribut dari produk. Contohnya sebuah prototype yang diberikan kepada 

customer untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum 

memutuskan untuk diproduksi lebih banyak. 

b. Prototype terfokus 

Prototipe ini mengimplementasikan satu atau sedikit sekali atribut 

produk. Contoh prototype produk meliputi model busa, untuk menggali 

bentuk dari prototype dan kabel pada papan sirkuit untuk memeriksa 

tampilan elektronik dari sebuah rancangan produk. 

 

 Physical vs. Analytical Prototypes 

 Physical Prototypes: 

– Merupakan model nyata dari suatu produk  

– Dapat menampilkan karakteristik/sifat yang tidak dapat 

didefinisikan secara jelas 

– Beberapa sifat/karakteristik dapat ditampilkan pada produk dari 

hasil penaksiran 

– Lebih mudah untuk dikomunikasikan 

 Analytical Prototypes 

– Merupakan model matetatis dari suatu produk 

– Hanya dapat menampilkan sifat yang timbul secara jelas 

mengenai fenomena model 

– Beberapa sifat/karakteristik dapat ditampilkan pada produk dari 

hasil analisis 

– Seringkali memungkinkan lebih banyak kebebasan 

dibandingkan percobaan model fisik 
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 Focused vs. Comprehensive Prototypes 

 Focused Prototypes: 

– Mengimplementasikan hanya satu atau beberapa atribut dari 

produk 

– Menjawab pertanyaan khusus tentang produk desain 

– Pada umumnya dibutuhkan pada beberapa kasus 

 Comprehensive Prototypes 

– Mengimplementasikan banyak atau seluruh atribut dari produk 

– Menawarkan kesempatan untuk pengujian yang lebih ketat 

– Seringkali terbaik digunakan untuk milestones dan integrasi 

 

Kategori Dasar Prototipe 

1. Proof-of-Principle Prototype (Model) (disebut juga breadboard). 

Prototipe jenis ini digunakan untuk menguji beberapa aspek dari desain 

tanpa bermaksud untuk mencoba mensimulasikan dengan persis tampilan 

visua, pilihan bahan atau rancangan proses manufakturnya. Prototype 

tersebut dapat digunakan untuk "membuktikan" sebuah pendekatan desain 

potensial seperti berbagai gerakan, mekanik, sensor, arsitektur, dll. Jenis 

model ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pilihan desain yang 

tidak dapat bekerja dengan baik, dan juga untuk menentukan 

pengembangan dan pengujian yang dibutuhkan. 

2. Form Study Prototype (Model) Jenis prototipe ini memungkinkan 

desainer untuk menjelajahi dasar ukuran, tampilan dan nuansa dari sebuah 

produk tanpa simulasi fungsi yang sebenarnya atau tepat visual tampilan 

dari produk. Mereka dapat membantu menilai faktor ergonomis dan 

memberikan gambaran ke dalam aspek visual dari produk akhir formulir. 

Form Study Prototype biasanya berupa hand carved atau machined model 

yang mudah dibuat, bahannya murah(misalnya, busa urethane), tanpa 

menampilkan produk yang sebenarnya. Karena bahan-bahan yang 

digunakan, model ini dimaksudkan untuk pengambilan keputusan internal 

dan biasanya tidak tahan lama dan bukan untuk digunakan oleh user atau 

konsumen. 
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3. Visual Prototype (Model) merupakan rancangan yang mewakili gambar 

desain, warna, tektur dan estetika, akan tetapi tidak benar-benar 

mewujudkan fungsi (s) dari produk akhir. Model tersebut cocok digunakan 

dalam riset pasar, eksekutif review dan approval, kemasan mock-ups, dan 

foto untuk literatur penjualan. 

4. Functional Prototype (Model) (juga disebut sebagai working prototype) 

akan mewakili produk asli sejauh pembuatnya mencoba untuk 

mensimulasikan desain akhir, estetika, bahan-bahan dan fungsionalitas 

dari desain yang diinginkan. Fungsional prototype dapat dikurangi dalam 

ukuran (skala bawah) untuk mengurangi biaya. Pembuatan prototype ini 

dimaksudkan untuk memeriksa dan mengetahui kekurangan dari desain 

sebelum proses produksi. 

 

Kegunaan Prototipe 

a. Learning (Pembelajaran)  

Menjawab permasalahan mengenai performansi dan kelayakan dari suatu 

produk. misalnya: proof-of-concept model 

b. Communication (komunikasi) 

Mendemonstrasikan produk untuk mengetahui feedback yang akan 

diperoleh. misalnya: 3D physical models of style or function 

c. Integration (Penggabungan) 

Mengkombinasikan sub-system kedalam model system. Misalnya: alpha 

or beta test models 

d. Milestones  

Mendemonstrasikan bahwa produk telah mencapai tingkat kegunaan yang 

diinginkan. misalnya: first testable hardware 

 

Merencanakan Prototipe 

Langkah1. Menetapkan Tujuan Prototype 

Pada langkah ini kita mendaftar beberapa kebutuhan. Kebutuhan 

tersebut beracuan pada Tujuan prototype yaitu pembelajaran, 

komunikasi, penggabungan dan milestone. 
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Langkah2. Menetapkan Tingkat Perkiraan Konsep 

Dalam merencanakan sebuah prototype dibutuhkan tingkatan dimana 

produk akhir yang diperkirakan akan ditetapkan. Pada langkah ini 

mulai mempertimbangkan metode yang terbaik dari kebutuhan yang 

telah ditetapkan.  

Langkah3. Menggariskan Rencana Percobaan 

Dalam pengembangan produk, peggunaan prototype dapat di anggap 

sebagai sebuah percobaan. Pada rencana percobaan mulai dijelaskan 

mengenai identifikasi variable percobaan (jika ada), protocol 

pengujian, sebuah indikasi pengukuran apa yang akan ditampilkan, 

dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. 

Langkah4. Membuat Jadwal Untuk Perolehan, Pembuatan dan Pengujian 

Dalam membuat jadwal ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu 

menetapkan kapan bagian-bagian tersebut akan siap untuk dirangkai, 

kapan prototype akan diuji untuk pertama kali dan kapan prototype 

diharapkan akan selesai diuji serta dapat memberikan hasil akhir. 

 

7.2.2. 3D Printing 

3D printing atau dikenal juga sebagai Additive Layer Manufacturing 

adalah proses membuat objek padat 3 dimensi (memiliki volume) atau bentuk 

apapun dari model digital. Cara kerjanya hamper sama dengan printer laser 

dengan teknik membuat objek dari sejumlah layer/lapisan yang masing-masing 

dicetak diatas setiap lapisan lainnya. Teknologi printing ini sebenarnya sudah 

berkembang sejak sekitar 1980-an, namun belum begitu dikenal hingga tahun 

2010-an ketika mesin cetak 3D ini dikenalkan secara komersial. Dalam sejarahnya 

Printer 3D pertama yang bekerja dengan baik dibuat oleh Chuck Hull dari 3D 

Systems Corp pada tahun 1984. Sejak saat itu teknologi 3D printing semakin 

berkembang dan digunakan dalam prototyping (model) maupun industry secara 

lus, seperti dalam arsitektur, otomotif, militer, industry medis, fashion, sistem 

informasi geografis hingga biotech (penggantian jaringan tubuh manusia). 
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Gambar 1. Printer 3D 

 

Cara Kerja Printer 3D 

Cara kerja Mesin 3D printer secara umum terbagi pada 3 tahapan proses, 

yaitu:  

1. Model Objek 3D 

Model objek 3D dapat dibuat menggunakan software khusus untuk model 

desain 3D yang printer-nya mendukung, contohnya: solidwork, catia, 

delcam, dll 

2. Proses Printing 

Apabila desain sudah dibuat, dapat dicetak menggunakan 3D printer. 

Proses pencetakan dimulai, lama proses pencetakan tergantung dari besar 

dan ukuran model. Proses printing menggunakan prnsip dasar Additive 

Layer dengan rangkaian proses mesin membaca rancangan 3D dan mulai 

menyusun lapisan secara berturut-turutuntuk membangun model virtual 

digabungkan secara otomatis untuk membentuk susunan lengkap yang 

utuh. 

3. Finishing 

Pada tahap ini, penyempurnaan bagian-bagian kompleks yang dapat terjadi 

akibat oversized atau ukuran yang berbeda dari yang diinginkan. Teknik 

tambahan untuk menyempurnakan proses ini dapat pula menggunakan 

teknik multiple material atau material berbeda, multiple color atau 

kombinasi warna. 
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7.3. PERALATAN DAN BAHAN PRAKTIKUM 

Dalam praktikum ini ada beberapa alat dan bahan yang harus disediakan: 

Alat: 

1. Komputer  

2. Software Solidwork 

3. Software up 3D 

4. 3D Printing 

5. Timbangan 

Bahan: Rancangan produk (format .stl atau .obj) 

 

7.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Prosedur pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah: 

1. Pastikan rancangan sudah dikonversi ke dalam format .stl atau .obj 

2. Setting ukuran rancangan produk agar dapat dicetak (pemberian skala 

cetak) 

3. Setting kualitas printing 

4. Pengecekan alat  dan material printing 

5. Melakukan proses pencetakan 3D (3D printing) untuk: 

a. 1 (satu) produk utuh 

b. Setiap part/komponen 

6. Mencatat jumlah potongan (slice) 

7. Mencatat waktu proses (satuan hour, min) printing dan berat (satuan 

gram) dari software 

8. Menghitung waktu dan berat aktual 

9. Finishing hasil 3D printing  

10. Untuk part/komponen, dapat dilakukan assembly 

 

7.5. LUARAN MODUL 7 

Luaran PMT 1 Modul  7 (Pembuatan prototipe) yaitu: 

1. Waktu proses dan berat prototipe 

2. Prototipe produk 

3. Prototipe part/komponen produk 



 
 

 PMT 1 – Modul 7 

41 

7.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Tahapan pembuatan prototipe dengan 3D printing 

3.2. Data waktu proses dan berat dari software 

3.3. Data waktu proses dan berat aktual 

3.4. Hasil Prototipe 

BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa Waktu Proses prototipe 

4.2. Analisa Berat prototipe  

4.3. Analisa Hasil Prototipe Produk dan Komponen 

BAB V PENUTUP 
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pMODUL 8 KEBUTUHAN PROSES 

MODUL 8 

PERANCANGAN PROSES  

 

8.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

1. Mengetahui konsep dan proses analisa kebutuhan proses 

2. Mengetahui konsep Operation Process Chart dan kegunaannya 

3. Mampu melakukan analisa kebutuhan proses untuk pembuatan suatu 

produk 

 

8.2. LANDASAN TEORI 

8.2.1. Pengertian Operation Process Chart (OPC) 

Peta proses operasi atau operation process chart adalah peta kerja yang 

yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan 

tersebut menjadi elemen-elemen operasi secara detail. Tahapan proses operasi 

kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis. Peta ini juga memuat informasi-

informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut, seperti waktu yang 

dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang 

dipakai. Sesuai dengan relevansinya, pada akhir keseluruhan proses dinyatakan 

keberadaan penyimpanan. Terdapat beberapa manfaat dengan adanya informasi-

informasi yang dicatat peta proses operasi yaitu dapat mengetahui kebutuhan akan 

mesin dan penganggarannya, dapat memperkirakan kebutuhan akan bahan baku, 

sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik, sebagai alat untuk perbaikan cara 

kerja yang sedang dipakai, dan sebagai alat untuk pelatihan kerja. 

Proses ini menyimpulkan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk 

merubah bahan baku menjadi produk yang dikehendaki dimana untuk itu 

beberapa informasi harus menyertai di dalam langkah ini yaitu nama dan 

komponen yang akan dibuat, nomor dari gambar kerja dari komponen tersebut, 

macam operasi kerja dan nomor operasinya, mesin dan peralatan produksi yang 

dipakai, serta waktu standar yang ditetapkan intuk masing-masing operasi kerja 

(Apple, 1990). 
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8.2.2. Kegunaan Operation Process Chart (OPC) 

Peta proses operasi juga memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan 

dengan adanya peta proses operasi dalam teknik menganalisa aliran bahan yaitu 

menggabungkan informasi aliran produksi dan langkah perakitan ke dalam 

penggambaran yang lebih lengkap, menunjukkan langkah yang akan dilakukan 

pada setiap komponen, menunjukkan urutan setiap part, menunjukkan hubungan 

antar part, dan menunjukkan tingkat kebutuhan mesin, tenaga kerja, dan peralatan 

 
 

8.2.3. Lambang dan Contoh Sederhana Operation Process Chart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Contoh Operation Process Chart (OPC) 
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8.3. PERALATAN DAN BAHAN PRAKTIKUM 

1. Komputer  

2. Ms. Word 

3. Ms. Excel 

4. Ms. Visio 

 

8.4. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

START

Input

1. Desain produk
2. Dimensi Produk

Analisa proses pembuatan 
produk

END

Analisa:
1. Kebutuhan Mesin
2. Estimasi waktu

Penyusunan:
1. Tabel Perancangan Proses
2. Operation Process Chart
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Format Tabel Perancangan Proses 

(Kertas A3 – Landscape) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. LUARAN MODUL 8 

Luaran PMT 1 Modul  8 (Perancangan Proses) yaitu: 

1. Mengetahui mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan untuk membuat 

produk 

2. Dapat menghitung estimasi waktu tiap proses untuk membuat produk 

 

 

 

8.6. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

3.1. Perancangan Proses 

3.2. OPC 

BAB IV ANALISA  

4.1. Analisa Perancangan proses berdasarkan OPC 

4.2. Analisa Biaya 

BAB V PENUTUP 
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MODUL 9 PEMILIHAN KONSEP PRODUK 

MODUL 9 

PEMILIHAN KONSEP PRODUK 

(PRODUCT CONCEPT SELECTION) 

 

9.1. TUJUAN PRAKTIKUM 

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan: 

1. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap beberapa alternatif pilihan 

2. Melakukan pengambilan keputusan / memilih rancangan produk yang akan 

digunakan untuk proses produksi 

 

9.2. LANDASAN TEORI 

9.2.1. Pemilihan Konsep 

Tahap pembuatan konsep dapat dianggap sebagai proses divergen, di mana 

di dalamnya dieksplorasi secara penuh batasan-batasan yang dibuat dalam PDS. 

Tahap desain rekayasa selanjutnya adalah pemilihan konsep (concept selection), 

dan tahap ini bersifat konvergen. Tahap ini mencakup pembuatan keputusan dan 

penolakan sebagian besar konsep yang dihasilkan.  

Tahap pemilihan konsep (concept selection) adalah proses mengevaluasi 

konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, membandingkan 

kelebihan/kekurangan setiap konsep tersebut dan selanjutnya memilih satu atau 

lebih konsep untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Aktivitas desain, melibatkan keputusan perancang, baik secara intuitif 

maupun rasional, serta banyak keputusan-keputusan harus dibuat, pada tingkatan-

tingkatan berbeda. Membuat keputusan adalah aktivitas yang sangat menegangkan 

bagi semua orang, tidak terkecuali bagi insinyur desain. 

Reputasi dan kepuasan diri sebagai pembuat keputusan yang kompeten 

adalah pada risiko dan konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat dari keputusan 

yang salah pada kelangsungan hidup perusahan. Namun, kualitas suatu keputusan 

tidak tergantung pada situasi tertentu tetapi lebih pada proses pembuatan 

keputusan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung 

pembuatan keputusan yang komprehensif untuk perancang. Analogi proses 
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pembuatan keputusan dapat diambil dari proses manufaktur. Selama proses 

manufaktur, bahan baku dirubah menjadi produk dengan proses-proses tertentu. 

Mutu produk akhir sama-sama tergantung pada mutu bahan baku dan proses. Baik 

produk maupun bahan baku sama-sama dapat terlihat (visible). Setiap cacat yang 

ditemukan dapat ditelusuri balik pada bahan baku atau proses. Kesalahan mudah 

untuk ditemukan karena peralatan prosesnya terlihat. Salah satu tujuan kita adalah 

membuat proses pembuatan keputusan dalam desain rekayasa menjadi dapat 

terlihat sehingga keputusan yang diambil dapat dievaluasi secara efektif.  

Ada banyak alasan mengapa proses pembuatan keputusan formal harus 

digunakan oleh insinyur desain: 

1. Waktu yang terbuang untuk melanjutkan alternatif yang salah hingga ke 

tahap detail desain dapat dihindari 

2. Terlihatnya proses pembuatan keputusan, dapat membantu menjamin 

proses tersebut dapat diulangi kembali (repeatable) 

3. Kemampuan mengevaluasi proses berpikir orang lain dapat dikembangkan 

4. Perancang dapat mempertahankan keputusan yang telah dibuat dengan 

manajer atau client 

5. Seorang perancang yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dapat 

secara rasional melaksanakan evaluasi konsep-konsep alternative 

6. Proses pemilihan konsep merangsang munculnya konsep-konsep baru, 

atau mendorong kombinasi konsep-konsep.  

9.2.2. Metode Pemilihan Konsep 

Metode pemilihan konsep: 

a. Keputusan eksternal: konsep dikembalikan pada pelanggan atau pihak 

eksternal untuk diseleksi 

b. Produk unggulan: seorang tim perancang yang berpengaruh memilih suatu 

konsep yang disukai (personal preference) 

c. Intuisi: konsep dipilih berdasarkan ‘feeling’. Konsep yang dipilih tampak 

lebih baik dari konsep lainnya 

d. Multivoting: pemilihan konsep dilakukan melalui voting setiap anggota 

tim. Konsep yang mendapatkan suara terbanyak adalah konsep yang 

terpilih 
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e. Pros dan cons: tim membuat daftar kelebihan dan kekurangan dari setiap 

konsep. Selanjutnya pemilihan dilakukan berdasarkan pendapat atau opini 

f. Prototipe dan tes: Setiap konsep dibuat prototipe dan dilakukan pegujian. 

Pemilihan konsep didasarkan pada data-data yang didapatkan selama 

pengujian. 

g. Matriks keputusan (decision matrices): penilaian konsep dilakukan 

terhadap kriteria-kriteria seleksi yang ditetapkan. 

 

 

Gambar 1. Seleksi Konsep 

9.2.3. Keuntungan Pemilihan Konsep Terstruktur 

Pemilihan sebuah konsep produk akan menurunkan biaya pembuatan 

produk. Proses seleksi konsep yang terstruktur akan membantu mempertahankan 

objektivitas keseluruhan fase konsep dari proses pengembangan. Keuntungan 

metode seleksi konsep yang terstruktur: 

a. Produk terfokus pada pelanggan 

b. Rancangan yang kompetitif 

c. Koordinasi antara proses dan produk yang lebih baik 

d. Mengurangi waktu untuk pengenalan produk 

e. Pengambilan keputusan kelompok yang efektif 

f. Dokumentasi proses keputusan 
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9.3. PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

Prosedur pelaksanaan praktikum yang harus dilakukan adalah: 

1. Mengumpulkan rancangan produk dari kelompok lain 

2. Lakukan analisis rancangan terhadap setiap rancangan produk berdasarkan 

aspek: (a) Estetika desain; (b) Ergonomis/kenyamanan; (c) Daya Tahan;  

(d) Estimasi waktu proses; (e) Estimasi biaya 

3. Melakukan pemilihan berdasarkan analisis yang dibuat 

 

Format pengumpulan data: 

No Rancangan spesifikasi 
1 (Gambar rancangan 

produk beberapa 
kelompok) 

(spesifikasi missal material, 
berat prototipe, biaya) 

…   
n   

 

Format analisis: 

No Kriteria Rancangan 
1 2 3 … n 

1 (kriteria pemilihan 
produk) 

     

2       
…       
n       

 

9.4. LUARAN MODUL 9 

Luaran PMT 1 Modul 9 yaitu: Konsep/Rancangan Produk Terpilih 

 

9.5. FORMAT LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III PENGUMPULAN DATA 

(Data/spesifikasi rancangan produk kelompok lain) 

BAB III PEMBAHASAN 

(Analisis data rancangan produk kelompok lain, dan hasil 

rancangan terpilih) 

BAB V PENUTUP 




