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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur penelitian 

Berikut adalah bagan gambar 3.1 yang merupakan diagram alir dari 

beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 

Gambar 3.1 diagram alir penelitian 

3.2 Peralatan 

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Alat ukur 
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Gambar 3.2 seperti yang ditunjukkan dibawah ini merupakan alat ukur 

digunakan untuk mengukur mesin belah keyblock serta mengukur 

layout sebagai acuan dimensi untuk menentukan mesin yang akan 

dibuat. Alat ukur yang digunakan berupa meteran dan mistar. 

 

Gambar 3.2 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

b. Kamera dan Handycam 

Kamera digunakan untuk mengambil gambar dan video dokumentasi 

pada saat proses kerja mesin belah keyblock, untuk dapat mengetahui 

proses apa saja yang akan diamati dalam melakukan penelitian. Salah 

satu data yang diperoleh dengan menggunakan kamera adalah video 

proses belah keyblcok. Dengan melihat video tersebut, elemen kerja 

serta waktu proses masing-masing elemen tersebut akan lebih mudah 

untuk diidentifikasi. 

 

Gambar 3.3 Kamera dan handy cam 

c. Air Cylinder Kerja Ganda 

Alat utama yang akan digunakan dalam merancang mesin belah 

keyblock adalah air cylinder kerja ganda. Penggunaan air cylinder ini 

bermanfaat untuk mendorong dan menarik benda kerja agar beban 

operator berkurang. Pemilihan alat ini berdasarkan pada beberapa 

keunggulannya antara lain mudah diperoleh, bersih dari kotoran dan 

zat kimia yang merusak, mudah didistribusikan melalui saluran kecil, 

dapat dibebani lebih, aman dari bahaya ledakan dan hubungan singkat, 

dan tidak peka terhadap perubahan suhu. 
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Gambar 3.4 Air Cylinder 

3.3 Kabinet Keyblock 

Pada proses kerja mesin belah keyblock di PT. Yamaha Indonesia 

digunakan untuk mengerjakan tujuh model benda kerja dengan dimensi yang 

berbeda. Benda kerja dalam hal ini adalah kabinet keyblock, pada gambar 3.5 

dapat dilihat salah satu model dari kabinet keyblock. Dari ketujuh model tersebut, 

dalam satu kabinet yang sama variasi ukuran dalam proses pengerjaannya dapat 

berbeda-beda. Dalam hal ini, untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan 

piano, proses pengukuran kabinet keyblock akan dibantu dengan jig.  

 

Gambar 3.5 Kabinet Keyblock 
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3.4 Sistem kerja mesin belah keyblock (before) 

Sistem kerja mesin belah keyblock ialah membelah atau memotong kabinet 

(benda kerja) keyblock. Fungsi dari keyblock adalah sebagai dudukan dan 

pengunci fallboard. Keyblock mempunyai bermacam-macam tipe yaitu B1, B2, 

B3, M2, M3, P116, dan P22. Mesin belah keyblock yang ada di lapangan saat ini 

ditunjukkan pada gambar 3.6. Dan contoh beberapa model kabinet keyblock 

ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 

  

 

  

 

 

Gambar 3.6 Mesin belah keyblock di PT. Yamaha Indonesia 

       

Gambar 3.7 Keyblock 

Langkah awal pengoperasian mesin ialah mengukur kabinet keyblock 

menggunakan jig. Jig dapat menentukan ukuran proses pembelahan keyblock. 

Keyblock yang akan diletakkan di piano mempunyai ukuran yang berbeda-beda 

meski tipe keyblock sama. Jig dan benda kerja diletakkan sejajar di table base, 

kemudian  menghidupkan silinder lock dan silinder press. Contoh jig yang 

digunakan dalam proses pembelahan keyblock ditunjukkan pada gambar 3.8. Dan 

dudukan kerja mesin saat ini ditunjukkan pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.8 Jig 

 

Gambar 3.9 Dudukan benda kerja dan table base 

Proses selanjutnya adalah menghidupkan mesin single polytec dan vacuum 

cleaner yang bertujuan untuk menghisap sisa-sisa potongan dari limbah 

pembelahan keyblock. Sisa-sisa dari pembelahan keyblock disalurkan malalui tiga 

saluran pembuangan. 

 

Gambar 3.10 Saluran pembuangan 

Langkah selanjutnya adalah menghidupkan motor cutter dan menggerakan 

table base secara manual yaitu dengan mendorong dan menarik table base untuk 

proses pembelahan. Pada saat berlangsungnya proses tersebut, kerja mesin 

digerakan oleh operator sebagai media utama dalam melakukan proses 

pembelahan. 

Saluran pembuangan 

Saluran pembuangan Mesin single polytec 

Dudukan benda kerja 

Table base 

Silinder lock 

Silinder press 
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Secara ringkas kerja mesin belah keyblock dalam proses pengerjaan dapat 

dilihat pada gambar 3.11 dan tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Urutan langkah kerja proses belah keyblock 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Operator melakukan setting jig yang 

akan digunakan untuk membelah 

keybloack. Jig tersebut diukur untuk 

menyesuaikan dengan ukuran 

keyblock yang dibutuhkan. 

2 

 

Operator mengambil benda kerja 

kemudian meletakkan pada dudukan 

benda kerja. 

3 

 

Operator menekan tombol-tombol 

yang diperlukan untuk menghidupkan 

mesin belah dan mesin penghisap 

limbah. Tombol yang harus ditekan 

berada pada dua titik lokasi yang 

berbeda dan jaraknya berjauhan. 

4 

 

Sebelum mendorong table base, 

operator menutup cover dengan 

tujuan keselamatan kerja. 

5 

 

Operator mendorong kemudian 

menarik kembali table base. 
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No Gambar Keterangan 

6 

 

Operator mengambil keyblock yang 

telah terpotong kemudian menyimpan 

di rak yang telah disediakan di 

samping mesin. 

 

 

 

Gambar 3.11 Sistem kerja mesin sebelum perbaikan 

3.5 Menentukan konsep rancangan mesin belah keyblock 

Langkah awal penelitian mengenai mesin belah keyblock adalah 

menentukan konsep, dalam menentukan konsep terdapat 2 langkah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi  

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan masalah sebagai 

acuan dalam perancangan mesin baru. Identifikasi dilakukan dengan 

observasi lapangan terhadap mesin belah keyblock yang berada di 

bagian Assy Up PT.Yamaha Indonesia. 
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2. Deskripsi  

Setelah mendapatkan hasil dari identifikasi, langkah selanjutnya adalah 

membuat deskripsi terkait perancangan mesin yang baru dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah dalam perancangan mesin. Terkait 

dengan mesin yang akan dibuat ada beberapa kriteria, yaitu: 

a. Alat dapat mengurangi setting mesin pada awal pengerjaan. 

b. Alat dapat  mengurangi beban kerja operator. 

c. Alat dapat beropersi dengan sistem semi otomatis. 

d. Alat dapat  meminimalkan hasil sampah dari pembelahan. 

e. Memperhatikan keamanan keselamatan kerja. 

3.6 Sistem kerja mesin belah keyblock (after) 

Perancangan mesin belah keyblock dilakukan dalam software solidworks 

yang melewati beberapa tahapan persentasi. Berikut rancangan mesin belah 

keyblock yang ditunjukkan pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Rancangan mesin belah keyblock 

Langkah awal dalam proses pengerjaan adalah mengukur keyblock yang 

akan dibelah menggunakan jig pada piano. Setelah mendapatkan hasil dari 

pengukuran, jig dan keyblock diletakkan pada table base dan kemudian 

mengaktifkan silinder lock yang berfungsi mengunci jig agar pembelahan sesuai 

dengan ukuran yang telah ditentukan. 
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Gambar 3.13 Dudukan benda kerja dan silinder lock 

Langkah selanjutnya adalah menghidupkan cylinder press, menyalakan 

mesin penghisap debu (single polytec), menutup cover mesin, kemudian 

melakukan pembelahan. Pada mesin yang dirancang ini, proses mendorong saat 

pembelahan dihilangkan, operator hanya menekan tombol power hingga table 

base terdorong dan kembali secara otomatis akibat adanya penerapan sistem 

pneumatik. Prinsip 5S yang diterapkan pada bagian ini adalah Seiri atau ringkas. 

Pada mesin sebelumnya, limbah keyblock dibuang melalui tiga saluran. 

Sedangkan pada perancangan mesin yang baru, limbah pembelahan dibuang 

hanya melalui satu saluran. Mekanisme saluran pembuangan akan dibahas 

kemudian pada BAB selanjutnya. Secara ringkas, kerja perancangan mesin belah 

keyblock dalam proses pengerjaan dapat dilihat pada gambar 3.14 di bawah ini : 

Setting Jig

Meletakkan benda kerja pada 

dudukan benda kerja

Menghidupkan cylinder press dan 

single polytec

Menutup cover mesin

Menekan tombol power mesin

Mengambil benda kerja 

(yang sudah terpotong)

Sebelum melakukan proses pembelahan, 

terlebih dulu melakukan pengukuran terhadap 

jig agar diperoleh ukuran keyblock yang akan 

dipotong..

Table base terdorong kemudian kembali ke 

posisi awal secara otomatis akibat penerapan 

sistem pneumatik,

Gambar 3.14 Sistem kerja mesin setelah perbaikan

Dudukan benda kerja Silinder lock 

 


