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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Perancangan Mesin Belah Keyblock 

Perancangan mesin belah keyblock di departemen Silent UP PT. Yamaha 

Indonesia sebelumnya telah melalui beberapa tahap diskusi antara penulis dengan 

beberapa pihak dari perusahaan. Pihak dari perusahaan yang terlibat diantaranya 

yaitu kepala kelompok, foreman, manajer departemen Silent UP, manajer 

departemen K3, chief dan manajer departemen Process Engineering Facility, 

senior manager departemen produksi, hingga wakil direktur PT. Yamaha 

Indonesia. Analisis yang dilakukan pada rancangan mesin belah keyblock pada 

masing-masing tahapan diskusi akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab 

berikutnya. 

4.1.1 Analisis Perancangan Mesin pada Diskusi ke-1 

 

Gambar 4.1 Desain Pertama 

 Pada diskusi pertama, terdapat beberapa perubahan berdasarkan saran dan 

masukan dari pihak perusahaan. Perubahan tersebut diantaranya yaitu : 
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1. Posisi air cylinder yang berada di belakang mesin perlu dipindahkan 

karena menghabiskan cukup banyak ruang serta dari segi estetika 

dirasa kurang baik. 

2. Menghilangkan air cylinder dari dua unit menjadi satu unit saja agar 

air cylinder tersebut dapat digunakan secara optimal. Selain itu, hal 

tersebut merupakan upaya penghematan biaya oleh perusahaan. 

3. Cover berbentuk datar diubah menjadi kerucut agar limbah mudah 

tersalurkan ke bawah satu arah mengikuti bentuk miring. Apabila 

cover berbentuk datar, limbah hasil pembelahan tidak memiliki arah 

jatuh yang stabil. 

4. Saran lainnya ialah memastikan nilai rpm yang diperlukan untuk 

membelah keyblock. Di PT. Yamaha Indonesia sendiri tidak ada 

standar yang tetap mengenai nilai putaran motor untuk proses 

pemotongan, pembelahan, maupun proses-proses lainnya. Nilai 

putaran motor untuk proses pembelahan, khususnya belah keyblock 

ditentukan berdasarkan pengalaman kerja selama ini yaitu 900 rpm. 

4.1.2 Analisis Perancangan Mesin pada Diskusi ke-2 

 

Gambar 4.2 Desain Kedua 

 Pada diskusi kedua, masih terdapat beberapa perubahan berdasarkan hasil 

revisi diskusi sebelumnya. Perubahan tersebut diantaranya yaitu : 
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1. Posisi air cylinder yang diletakkan di samping mesin perlu 

dipindahkan ke tengah agar gaya yang dihasilkan dapat tersebar 

merata. Apabila air cylinder diletakkan di samping, gaya yang 

dihasilkan akan lebih banyak diterima oleh salah satu bagian table 

base. 

2. Pengurangan cutter menjadi satu unit dengan pertimbangan bahwa 

perancangan mesin belah keyblock ini dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem kerjanya, bukan untuk penambahan kapasitas. 

Selain itu, mesin dengan satu cutter lebih memudahkan proses 

settingnya dibandingkan dengan dua cutter. 

3. Memindahkan posisi panel agar tidak menghalangi proses 

maintenance maupun pemasangan belt. 

4.1.3 Analisis Perancangan Mesin pada Diskusi ke-3 

 

Gambar 4.3 Desain Fix 

Diskusi ketiga ini merupakan diskusi terakhir bersama pihak perusahaan. 

Setelah melalui dua kali revisi, desain terakhir seperti terlihat pada gambar 4.3 

diterima oleh perusahaan. Pada diskusi ini hanya membahas penyempurnaan 

desain dari segi K3 seperti penambahan cover pada van belt, serta pemasangan 

sign tower sebagai penanda apakah mesin dalam keadaan hidup atau mati.  
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4.2 Modifikasi Saluran Pembuangan Limbah Keyblock 

 

Gambar 4.4 Saluran Pembuangan Limbah 

Seperti terlihat pada gambar 4.4 mengenai saluran pembuangan yang terdiri dari 

tiga pipa dengan masing-masing arah berbeda. Dua pipa merupakan saluran 

menuju mesin single polytec, dan satu pipa lainnya menggunakan vacuum 

cleaner. Dengan kondisi tersebut, serbuk limbah pembelahan tidak dapat 

disalurkan secara optimal sehingga operator perlu membersihkan limbah secara 

manual. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat produktivitas operator. Selain itu, 

kondisi tersebut menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Serbuk 

limbah yang tidak terserap terhirup oleh operator. 

 Modifikasi saluran pembuangan limbah keyblock ini merupakan usaha 

untuk mengaplikasikan prinsip 5S di perusahaan, khususnya prinsip ketiga yaitu 

Seiso atau resik sehingga lingkungan kerja akan tetap bersih meskipun operator 

tidak membersihkannya secara terus menerus. Saluran pembuangan yang 

sebelumnya berjumlah tiga buah dengan arah yang masing-masing berbeda 

dihilangkan. Saluran pembuangan pada mesin terletak di bawah table base dengan 

bentuk corong ke bawah sehingga limbah hasil pembelahan keyblock dapat 

disalurkan langsung ke bawahnya. 

 Selain prinsip Seiso atau resik, modifikasi saluran pembuangan tersebut 

merupakan usaha untuk mengaplikasikan prinsip 5S terutama prinsip pertama 

yaitu Seiri atau ringkas. Pipa saluran pembuangan yang sebelumnya memakan 

banyak tempat di area kerja dihilangkan sehingga area kerja menjadi lebih luas. 

Saluran 
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4.3 Pengaruh Rancangan Mesin Baru terhadap Sistem Kerja 

Berdasarkan analisis perancangan seperti tercantum pada sub bab 

sebelumnya, terdapat beberapa manfaat yang dihasilkan oleh mesin belah 

keyblock. Manfaat tersebut diantaranya adalah proses pembelahan dilakukan 

secara otomatis, mengurangi beban kerja operator, mengurangi gerakan kerja 

operator yang tidak perlu, mengurangi waktu proses, menerapkan prinsip resik, 

rapi, dan ringkas, sehingga memperkecil luas area kerja dan menciptakan suasana 

kerja yang aman dan nyaman. 

Perhitungan waktu proses belah keyblock dapat dilihat pada table 4.1. 

Penulis melakukan 10 kali pengamatan pada mesin sebelumnya. Proses belah 

keyblock dibagi menjadi beberapa elemen kerja yaitu operator mengambil  dan 

memasangkan kabinet,  melakukan set up cover dan mesin, proses pembelahan 

dengan mendorong dan menarik table base, melepas cover, dan meletakkan 

kabinet kembali ke rak. Waktu proses untuk masing-masing elemen kerja 

dituangkan ke dalam tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Perhitungan Waktu Proses 

Elemen Kerja 
Waktu Proses (detik) Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mengambil cabinet 4.12 2.99 5.11 2.6 3.77 2.69 6.69 3.83 3.81 3.34 3.9 

Set up cover dan mesin 6.73 3.03 3.41 3.17 3.33 2.49 3.12 1.68 2.56 2.68 3.2 

Proses belah (dorong 

dan tarik) 
4.85 2.65 2.78 3.01 2.75 2.33 2.54 3.17 2.73 2.9 3.0 

Melepas cover 3.11 2.43 2.55 2.86 2.97 2.85 2.3 1.96 2.33 1.96 2.5 

Menyimpan cabinet 2.16 1.7 1.79 1.49 1.43 1.78 1.81 2.63 1.52 2.21 1.9 

Total 20.97 12.8 15.64 13.13 14.25 12.14 16.46 13.27 12.95 13.09 14.5 

  

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, diketahui  waktu yang dibutuhkan untuk 

membelah satu unit keyblock rata-rata 14,5 detik dengan rincian antara lain 

mengambil kabinet 3,9 detik,  set up mesin dan cover 3,2 detik, proses belah 3 

detik, melepas cover 2,5 detik, dan menyimpan keyblock 1,9 detik.  Rancangan 

mesin baru yang menggunakan sistem pneumatik ini berpengaruh terhadap proses 

belah yaitu pada saat mendorong dan menarik table base. Proses yang semula 

dilakukan manual oleh operator menjadi otomatis. Operator tidak perlu 

mendorong dan menarik table base sehingga dalam rentang waktu tersebut bisa 
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dimanfaatkan untuk mengambil atau meletakkan keyblock  yang telah dan akan 

diproses selanjutnya.  

 PT. Yamaha Indonesia menerapkan sistem kaizen atau perbaikan secara 

terus menerus di perusahaan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan mencakup 

perbaikan dari hal yang paling kecil namun banyak dan tanpa henti. Dengan 

mesin baru ini, perusahaan dapat menghemat 3 detik untuk setiap satu unit 

keyblock. 

 Jika elemen kerja pada tabel 4.1 diuraikan menjadi elemen-elemen kerja 

secara lebih detail, terdapat beberapa elemen kerja yang hilang akibat modifikasi 

mesin belah keyblock. Perubahan susunan elemen kerja tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Elemen kerja pada mesin belah keyblock sebelum modifikasi 

No 
Elemen Kerja 

Sebelum Modifikasi Sesudah Modifikasi 

1 Mengambil kabinet dari rak Mengambil kabinet dari rak 

2 Mengambil dan meletakkan jig ke 

meja kerja 

Mengambil dan meletakkan jig ke 

meja kerja 

3 Mengaktifkan cylinder press Mengaktifkan cylinder press 

4 Meletakkan kabinet ke dudukan benda 

kerja 

Meletakkan kabinet ke dudukan 

benda kerja 

5 Mengaktifkan cylinder lock Mengaktifkan cylinder lock 

6 Menutup cover Menutup cover 

7 Mengaktifkan mesin belah Mengaktifkan mesin belah, sekaligus 

mesin penghisap debu secara 

otomatis dalam satu tombol 

8 Mengaktifkan mesin vacuum cleaner 

9 Mengaktifkan mesin single polytec di 

belakang meja kerja 

10 Proses belah dilakukan secara manual 

oleh operator 

Proses belah dilakukan secara 

otomatis dengan sistem pneumatik 

11 Menonaktifkan cylinder lock Menonaktifkan cylinder lock 

12 Melepas cover Melepas cover 

13 Mengambil dan meletakkan kabinet 

ke rak 

Mengambil dan meletakkan kabinet 

ke rak 
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 Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa terdapat perubahan elemen kerja 

pada saat sebelum dan setelah mesin dimodifikasi. Elemen kerja yang hilang 

adalah proses mengaktifkan mesin vacum cleaner dan mesin single polytec. 

Proses tersebut hilang karena pada saat mesin utama diaktifkan, mesin penghisap 

debu akan secara otomatis aktif. Proses mengaktifkan mesin utama dilakukan 

bersamaan dengan mengaktifkan cylinder lock sehingga waktu yang diperlukan 

lebih efisien. 

4.4 Perhitungan Silinder Pneumatik 

 Sebelumnya telah dihitung berat beban yang perlu didorong seperti 

tertuang pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Identifikasi Berat Beban 

Elemen Berat (gr) Jumlah (unit) Total (gr) 

Katup 543,01 3 1689,03 

Plat dudukan 18,51 4 74,04 

Silinder press 79,64 2 159,28 

Silinder lock 384,22 1 384,22 

Dudukan benda kerja 764,28 1 764,28 

Table Base 15893,89 1 15893,89 

Total 18904,74 

Dengan demikian, berat beban yang didorong sebesar 18904,74 gram 

setara dengan 18,90 kilogram. Nilai gravitasi yang digunakan pada perhitungan 

penelitian ini adalah 9,81 m/s2. Untuk menghitung beban yang harus didorong, 

digunakan rumus gaya sebagai berikut : 

ΣFx = 0 

Fpneumatik – Fgesek – Fcutter = 0 

Fpneumatik = Fgesek + Fcutter  (1.1) 
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Gambar 4.5 Free Body Diagram 

 

a. Menghitun gaya gesek 

Fgesek  = 𝝁 x N (1.2) 

 = 𝜇 x m x g 

 = 0,004 x (18,90 kg x 9,81 m/s2) 

 = 0,004 x 185,41 N 

 = 0,74164 N 

Keterangan : 𝜇 (koefisien gesek ) diperoleh dari katalog 

b. Menghitung gaya cutter 

Fcutter = 
𝑻

𝒓
 (1.3) 

 = 
14,9845612 𝑁𝑚

0,28 𝑚
 

 = 53,51629 N 

Keterangan : 

T  : Torsi (Nm) diperoleh dari katalog Performance Data (lihat pada lampiran) 

pada saat 3 HP dengan kecepatan 1425 RPM (1 kgm = 9,8 Nm) 

c. Menghitung gaya pneumatik yang dibutuhkan untuk mendorong benda kerja 

Hasil hitung persamaan 1.2 dan persamaan 1.3 dimasukkan ke persamaan 1.1. 

Fpneumatik = Fgesek + Fcutter  

 = 0,74164 N + 53,51629 N 

 = 54,25793 N 

Tekanan piston yang digunakan di perusahaan rata-rata sebesar 4 bar atau  

400000 N/m2. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui luas 

penampang silinder dengan rumus sebagai berikut : 

N 

Fpneumatik 

Fcutter 

Fgesek 



 

 

36 
 

A  =  
𝑭

𝑷
 (1.4) 

 = 
54,25793 N

400000 N/𝑚2 

 = 1,35644825 x 10-4 m2 

Dari hasil persamaan 1.4, diameter silinder pneumatik yang digunakan dapat 

dihitung dengan rumus : 

 d2 = 
𝑨

𝟏

𝟒
 𝝅

          (1.5) 

 = 
1,35644825 x 10−4𝑚2

0,785
 

 = 1,727959554 x 10-4 m2 

 = 0,013145187 m 

 = 13,145 mm 

Kemudian diketahui gaya efektif piston pada saat maju untuk mendorong 

benda kerja dengan rumus sebagai berikut : 

 Fa = A x p (1.6) 

 = 1,35644825 x 10-4 m2 x 400000 N/m2 

 = 54,25793 Newton  

Selanjutnya diketahui gaya efektif piston pada saat mundur untuk menarik benda 

kerja dengan rumus sebagai berikut : 

 Fb = A x P  

Dimana, 

 A = ( 
𝝅

𝟒
 ) x ( ds

2- dp
2

 ) (1.7) 

  = ( 
3.14

4
 ) x (0,0082

 - 0,0001352) 

 = ( 
3.14

4
 ) x 0,000108 

 = 0,000064 m2 

 Fb = 0,000064 m2 x 400000 N/m2 

 = 25,4 N 
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Hasil dari perhitungan yang telah dilakukan masing-masing dapat dilihat 

pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Rekapitulasi 

No. Perhitungan Hasil 

1 Berat beban 18,90 kilogram 

2 Gaya normal 185,41 Newton 

3 Gaya gravitasi 9,81 m/s2 

4 Gaya gesek 0,74164 Newton 

5 Jari-jari Cutter 0,28 m 

6 Torsi 14,9845612 Nm 

7 Gaya pada pemakanan cutter 53,51629 Newton 

8 Gaya pneumatik 54,25793 Newton 

9 Tekanan piston 400000 N/m2 

10 Diameter silinder 13,145 mm 

11 Luas permukaan silinder 0,000135 m2 

12 Gaya efektif piston saat maju 54,25793 Newton 

13 Gaya efektif piston saat mundur 25,4 Newton 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa berat beban termasuk 

katup, plat dudukan, silinder press, silinder lock, dudukan benda kerja, dan tfeable 

base adalah sebesar 18,90 kilogram. Berat tersebut menghasilkan gaya tekan 

normal saat diam sebesar 185,41 Newton. Dengan jari-jari cutter 0,28 meter dan 

torsi 14,9845612 Nm, proses pemakanan oleh cutter menghasilkan gaya sebesar 

53,51629 N sehingga gaya pneumatik yang dibutuhkan untuk mendorong benda 

kerja dengan mempertimbangkan gaya gesek dan gaya pemakanan oleh cutter 

menjadi sebesar 54,25793 N. 

Selain itu, piston yang digunakan memiliki tekanan 4 bar atau 400000 

Newton per meter persegi, dan diameter piston yang digunakan untuk menekan 

beban seluas 13,145 milimeter dengan luas permukaannya sebesar 0,000135 

meter kuadrat. Kondisi tersebut menghasilkan gaya tekan piston saat maju sebesar 

69,11 Newton dan saat mundur sebesar 34,16 Newton. Informasi-informasi 
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tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menemukan piston dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan di dalam katalog. 

 

4.5 Bill of Material 

Berdasarkan perancangan pada bab-bab sebelumnya, kemudian disusun 

bill of material yang akan digunakan untuk merakit mesin. Bill of material 

tersebut terbagi ke dalam tiga komponen utama yaitu mechanical, machining, dan 

electrical. Masing-masing bill of material dituangkan pada tabel 4.5 hingga tabel 

4.7 dibawah ini :  

 

Tabel 4.5 Bill of material (BOM) mechanical 

No Nama Part Jumlah Material/Maker 

1 Motor cutter 1 pcs Teco 

2 Linear Motion Guide 4 pcs Hiwin 

3 Linear Motion Rail 2 pcs Hiwin 

4 Air Cylinder Table 1 pcs TPC 

5 Air Cylinder lock 1 pcs TPC 

6 Air Cylinder press 2 pcs TPC 

7 V belt 1 pcs Bando 

8 Hand Valve 3 pcs SMC 

9 Part Pneumatic Instalation 1 lot TPC 

 

Tabel 4.6 Bill of material (BOM) machining 

No Nama Part Jumlah Material/Maker 

1 Main Frame 1 pcs SS400 

2 Table Base 1 pcs SS400 

3 Motor Mounting and Adjuster Belt 1 pcs SS400 

4 Tipped saw main shaft 1 pcs VCN150 

5 Tipped saw flange  2 pcs S45C 

6 Pulley tipped saw 1 pcs S45C 

7 Pulley motor 1 pcs S45C 
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No Nama Part Jumlah Material/Maker 

8 Inbush bolt 1 lot Baja 

9 Lain-lain 1 lot - 

 

Tabel 4.7 Bill of material (BOM) electrical 

No Nama Part Jumlah Material / Maker 

1 MCCB 5 A 1 pcs Fuji  

2 Fuse 10A 3 pcs Hanyong  

3 Trafo 300 watt 1 pcs Matshuyoshi  

4 MCB 2A 1 pcs Schneider  

5 Pilot lamp 1 pcs Hanyong  

6 Sign tower 3 lamp 1 pcs Hanyong  

7 Push button 20mm (hijau) 1 pcs Fuji  

8 Push button 20mm (merah) 1 pcs Fuji  

9 Emergency button 25mm 1 pcs Fuji  

10 Magnetic contactor 2 pcs Mitsubitshi  

11 Overload relay 1 pcs Mitsubishi  

12 PLC controller 1 pcs Omron  

13 Limit switch 2 pcs Omron  

14 Terminal block 30 pcs General  

15 Panel box control 1 pcs  SAKA 

16 Solenoid valve 1 pcs SMC 

17 Cable wiring motor 15 mtr Supreme  

18 Cable wiring control 50 mtr Supreme  

19 Skun power dan motor 1 pak General  

20 Skun control 3 pak General  

21 Fan  2 pcs Sankomec  

 

 


